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Komentarze rodziców:  
 
► „Jakość i wyposaŜenie są bardzo dobre - najlepsze jakie kiedykolwiek widziałem, a 

pracownicy są niesamowici.” 
► „Nasza córka wręćŜ uwielbia dodatkowe zajęcia, sport i wszystkie te konie i kucyki.” 
► „Nasz syn stał się bardziej dojrzały i  niezaleŜny, jest szczęśliwy. Osiągnął wspaniałe 

postępy w nauce, a szczególnie lubi zajęcia sportowe.” 
►”Wybraliśmy Chapter House, poniewaŜ szkoła ta zapewnia pełniejsze wykształcenie, oraz 

ze względu na dobrą reputację w nauczaniu, jaką cieszy się szkoła .” 
► „WyposaŜenie internatu jest wspaniałe. Moja przyjaciólka nie mógła uwierzyć, Ŝe jest 

ono tak dobre i powiedziałą, Ŝe chętnie  wróciłaby do szkoły.” 
► „Wszyscy byli tutaj tak mili i chętni do pomocy. Razem z męŜem jesteśmy bardzo 

zadowoleni. Nasz syn i córka rówieŜ. Oboje świetnie sobie radzą. Czego jeszcze 
moglibyśmy sobie Ŝyczyć?”  

NiŜszy kurs walutowy funta szterlinga oznacza, Ŝe 
czesne w naszej szkole jest teraz o wiele bardziej 

korzystne – płacicie państwo od 10% do 30% 
mniej niŜ w zeszłym roku! 



Dziewczęta i 
chłopcy w wieku od 
5 do 20 lat~ Weekly  
& Full Boarding 

 

Queen Ethelburga’s 
 

Zostaliśmy uznani za najlepszą szkołę w  
Wielkiej Brytanii pod względem osiągnięć w nauczaniu  

 
98% naszych uczniów dostaje się na najlepsze uniwersytety  

 

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny, listowny lub pocztą elektroniczną: 
The Registrar 

Tel.:  00 44 1423 33 33 30                                  Faks: 00 44 1423 33 33 10 
 

Queen Ethelburga’s College, Admissions Department, 
Administration Department, The Undercroft Offices, 

Thorpe Underwood Estate, York. Y026 9SS 
England 

 

Międzynarodowa strona internetowa: www.QE.org/international-students 
Stona internetowa w języku angielskim: www.QE.org 

E-mail: info@QE.org  



Nasza szkoła to lepszy wybór, 
ponieważ…. 
 
Wysłanie swojego dziecka do szkoły w Anglii, w której  uczy się duŜo dzieci z innych krajów, nie 
wydaje się najlepszym rozwiązaniem, poniewaŜ nie będzie ono miało szansy na wystarczający 
kontakt z dziećmi angielskimi na tyle, by odnieść korzyści wynikające z uczęszczania do angielskiej 
szkoły. 
 

Podobnie wysłanie dziecka do szkoły w Anglii, w której uczy się tylko niewielka liczba dzieci z innych 
krajów, nie wydaje się być dobrym pomysłem, gdyŜ Państwa dziecko moŜe czuć się wyobcowane i 
odstawać za bardzo od grupy. Pracownicy oraz struktura szkoły nie mają wystarczającego 
doświadczenia i nie będą w stanie we właściwy sposób zadbać o dzieci z innych krajów, które mają 
zupełnie inne potrzeby. 
 

W Queen Ethelburga’s College zawsze staramy się utrzymać równowagę pod względem liczby 
uczniów z Anglii oraz z innych krajów. W niektórych grupach wiekowych proporcje uczniów 
angielskich i zagranicznych będą wynosiły około trzy czwarte do jednej czwartej, natomiast  w innych 
będzie to stosunek pół na pół.  
 

Nasza dbałość o zachowanie odpowiednich proporcji jest korzystna dla wszystkich. Mamy 
wystarczającą liczbę uczniów z Anglii, aby zapewnić Państwu dziecku jak największe korzyści z 
pobytu w Anglii. W szkole będą równieŜ uczniowie pochodzący z tego samego kraju, co Państwa 
dziecko, i dzięki temu nie będzie się ono czuło wyobcowane i samotne. 
 

Queen Ethelburga’s College stał się znany na skalę międzynarodową jako szkoła  pierwszego 
wyboru dla wielu rodziców, którzy chcą dla swoich dzieci tego, co najlepsze. Właśnie z tego powodu 
moŜemy zaoferować Państwu róŜnorodny wybór kultur, który stanowi o prawdziwie 
międzynarodowym charakterze naszej szkoły. 
 

Rodzice, których dzieci z całego świata, uczą się w Queen Ethelburga’s to biznesmeni działający na 
poziomie międzynarodowym, dyplomaci, członkowie rodzin królewskich, politycy, prawnicy, lekarze, 
przywódcy polityczni, pracownicy ONZ, wysocy urzędnicy rządowi i wojskowi wysokiej rangi.  Ich 
dzieci poznają się w naszej szkole, często powstają przyjaźnie na całe Ŝycie i znajomości które, jak 
się juŜ wiele razy okazało, będą dla nich w przyszłości niezwykle istotne i uŜyteczne. 

Klucz do wieku i roku nauki 

Nazwa 
roku 

Wiek w 
przybliŜeniu 

Plan egzaminów 

Rok 1 5/6 lat   

Rok 2 6/7 lat Testy Key Stage 1 

Rok 3 7/8 lat   

Rok 4 8/9 lat   

Rok 5 9/10 lat   

Rok 6 10/11 lat Testy Key Stage 2 

Rok 7 11/12 lat   

Rok 8 12/13 lat   

Rok 9 13/14 lat  

Rok 10 14/15 lat Przygotowanie do 
egzaminów GCSE Rok 11 15/16 lat 

Rok 12 16/17 lat „Szósta Klasa” – 
przygotowanie do 

egzaminów A-Level Rok 13 17/18 lat 



We are a better  
choice because…. 

 
Sending your child to a School in England that is totally full of overseas children is silly because they 
will never mix with enough other English children to benefit from the experience of coming to an   
English School. 
 

Likewise sending your child to a School in England where there is only a small number of overseas 
children will not be good as your child will feel isolated and will feel they stand out too much. The 
staff and systems of the School will also not be of sufficient experience to be able to properly look 
after the different needs of overseas children. 
 

At Queen Ethelburga’s we always look to get the balance between English children and overseas 
children just right. In some Year Groups the proportion of English students will normally be about 
three quarters with one quarter being overseas students and in other year groups the proportion will 
normally be about half English to half overseas.  
 

This attention to maintaining a good balance benefits all. There are more than sufficient English     
students to ensure your child gets the maximum benefit of coming to England. There will also be 
other students from the same country as your child will be from, so they will not feel isolated or alone.  
 

Queen Ethelburga’s has gained an international reputation for being the first choice for many parents 
who want the best for their children. Because of this we can also offer a diverse and wide range of 
different cultures to give a truly international appeal.  
 

Parents of students from across the world studying at Queen Ethelburga’s include; International   
Businessmen, Diplomats, Royalty, Politicians, Solicitors, Doctors, National Leaders, United Nations 
Staff and Senior Government and Military Staff. As all these children mix, life long friendships        
develop and contacts are made which have proved extremely powerful and useful to them in latter 
life. 

Key to Ages and Year 

Year  
Title 

Approximate 
Age 

Exam Schedule 

Year 1 5/6 years  

Year 2 6/7 years Key Stage 1 Tests 

Year 3 7/8 years  

Year 4 8/9 years  

Year 5 9/10 years  

Year 6 10/11 years Key Stage 2 Tests 

Year 7 11/12 years  

Year 8 12/13 years  

Year 9 13/14 years  

Year 10 14/15 years 
GCSE Years 

Year 11 15/16 years 

Year 12  16/17 years  
Sixth Form A-Level 

Year 13  17/18 years 



Dlaczego warto przyjechać do 
Anglii i kształcić się w szkole 
Queen Ethelburga’s? 
 
Uczniowie z zagranicy  zjawiający się w naszej szkole, zazwyczaj oswajają się bardzo szybko i 
czują się tu szczęśliwi. JeŜeli  Państwa dziecko odbywało juŜ podróŜe zagraniczne, na pewno 
podniesie to jego pewność siebie. 
 
Rodzice mieszkający poza Wielką Brytanią wybierają dla swoich dzieci angielskie wykształcenie w 
szkole Queen Ethelburga’s z wielu róŜnych powodów. Wielu uwaŜa, Ŝe angielski system oświatowy 
jest na wyŜszym poziomie, a wykształcenie, które tu otrzymują jest pod względem jakości o wiele 
lepsze niŜ to, które jest oferowane w ich krajach. Znaczna część rodziców chciałaby, aby ich dzieci 
zdobyły płynną znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie. Niektórzy pragną, aby ich dzieci 
kontynuowały naukę na dobrym angielskim uniwersytecie, i zdają sobie sprawę, Ŝe wykształcenie 
zdobyte w Anglii znacznie ułatwi zrealizowanie tego zamierzenia. Dla niewielkiej liczby uczniów 
jedynym powodem, aby uczyć się w naszej szkole, jest nasze Centrum Hippiczne. 
 
Niektórzy rodzice mieszkają w krajach, gdzie klimat polityczny lub bezpieczeństwo pozostawiają 
wiele do Ŝyczenia. Niektórzy rodzice są z róŜnych powodów bardzo popularni w swoich krajach, i 
chcieliby, aby ich dzieci były traktowane normalnie, a .tam, gdzie mieszkają, nie zawsze jest to 
moŜliwe. Wielu rodziców wybiera dla swoich dzieci angielskie wykształcenie, poniewaŜ uznajemy i 
kierujemy się opartą na solidnych podstawach etyką pracy, dzięki której nasze dzieci pilnie pracują i 
osiągają bardzo dobre wyniki na egzaminach. 
 
Są teŜ rodzice, którzy chcą, aby ich dzieci wychowywały się w kulturze Zachodu. Nie pragną oni, 
aby ich dzieci straciły swoją kulturową toŜsamość, ale zdają sobie sprawę, Ŝe w środowisku 
międzynarodowego biznesu zdolność do porozumiewania się, swoboda obejścia i poczucie 
pewności siebie w relacjach z mieszkańcami Zachodu będzie stanowić ogromną korzyść w 
późniejszym dorosłym Ŝyciu ich dziecka. 
 
Angielski jest językiem słuŜącym do komunikacji na całym świecie. Umiejętność mówienia i 
rozumienia w języku angielskim nie jest najwaŜniejszym problemem. Dzieci równie dobrze mogą 
uczyć się angielskiego w  szkole, lub prywatnie u siebie w kraju. Takie podejście spełni Państwa 
oczekiwania językowe względem  swoich dzieci tylko częściowo. 
 
Niektórzy uwaŜają, Ŝe Anglicy, to osobliwy naród. Jesteśmy krajem demokratycznym, lecz moŜe nie 
aŜ tak otwarcie i na pokaz demokratycznym jak Ameryka. Anglicy  dąŜą do celu po cichu, bez 
zbędnego hałasu i w sposób honorowy. Prawdziwy Anglik to osoba uprzejma i z dystansem. 
Angielski humor rzadko kiedy bywa rozumiany przez kogokolwiek spoza Anglii, o ile dana osoba nie 
spędziła kilku lat w Anglii. I rzeczywiście, tylko wówczas moŜna zrozumieć angielski sposób Ŝycia, 
gdy spędzi się w Anglii kilka lat. 
 
Zapisanie Państwa dziecka do naszej szkoły na dwa lata, do tzw. szóstej klasy (Sixth Form) 
(przygotowującej na studia wyŜsze) zanim uda się na uniwersytet będzie bardzo korzystne i 
w duŜym stopniu umoŜliwi zdobycie dla dziecka tego, czego sobie Ŝyczycie. 
 
JednakŜe wielu rodziców decyduje się przysłać swoje dzieci do szkoły Queen Ethelburga’s w wieku 
8, 11 lub 13 lat. Im więcej czasu dziecko spędzi w naszej szkole, tym lepsze będzie miało 
osiągnięcia i z pewnością doświadczenie to okaŜe się bardziej przydatne w jego dalszym Ŝyciu. 



Why come to England and Queen 
Ethelburga’s for your education? 

 
Overseas students who join us usually settle in and are happy very quickly. Obviously if your child 
has been able to travel to other countries during their lifetime this makes them more confident. 
 

Parents who live outside the United Kingdom have a variety of reasons for choosing an English     
education for their children at Queen Ethelburga’s. Many consider the English educational standards 
higher and the education given is of a far better quality than may be available locally to them. A large 
number of parents wish their children to be totally fluent in spoken and written English. Some desire 
their child to get into a good English University and realise this is very much easier if they have been 
educated in England. A small number join us for the sole reason of our Equestrian facilities. 
 

Some parents live in countries where the political climate is not as settled as they would like or it is 
not as safe as they would wish for their children. Some parents are very famous or well known in 
their own country for a variety of reasons, and want their children to be treated normally which may 
not be possible where they live. A number of parents choose an English education because we     
believe in a solid and true work ethic where our children achieve excellent examination results and 
must work hard. 
 

A few parents want their children to become “westernised”. They do not want their children to loose 
their own personal cultural basis but realise in the international business community being able to 
understand and feel easy and confident with other westerners will give their child a distinct            
advantage in latter life. 
 

English is spoken as a language all over the world. To be able to speak and understand English is 
not the most important issue. If you want this your child could easily study English in their own school 
or by private arrangement where you live. Whilst following this approach will give you part of what 
you are seeking it does not give you everything. 
 

The English can be considered by some people a peculiar race of people. We have a democratic 
system of government but not so out in the open or flamboyant as perhaps America. The proper   
English way is to achieve things quietly, without fuss and to be honourable. A true English person is 
polite and reserved. English humour is rarely understood by anyone from around the world unless 
they have spent some years in England. In essence you can only properly understand the English 
way of life if you come to England for a few years. 
 

To have your child join us for the two years of Sixth Form prior to going to University will be good and 
will achieve a large amount of what you want for them. However many parents now send their child 
to Queen Ethelburga’s when they are 8 years, 11 years or 13 years old.  
 
The more time a child spends with us the better they will achieve  
and the more useful for latter life the experience will be.  
 



Co sprawia, że QE jest tak 
wyjątkową szkołą? 
 

Brian R Martin  FBIM. FInstD. FFA. 
Przewodniczący  - Starszy Kurator Fundacji 
 

 
 
 
 
W roku 1990 razem z moją rodziną przeprowadziliśmy się z Thorpe Underwood Hall, aby przenieść 
szkołę z Harrogate i stać się jej nowymi właścicielami. Od tego czasu nasza Fundacja Charytatywna 
co roku inwestowała i inwestuje duŜe sumy w ulepszanie wyposaŜenia szkoły. Czy to jest powodem, 
dla którego nasza szkoła podwoiła liczbę uczniów i odniosła taki sukces w nauczaniu? Czy stało się 
to dzięki wspaniałemu wyposaŜeniu i udogodnieniom dla naszych uczniów? Sprzęt i wyposaŜenie to 
tylko część odpowiedzi. Nasze szeroko zakrojone inwestycje w pomoce naukowe, internat i sprzęt 
rekreacyjny prowadzone przez te wszystkie lata stwarzają naszym uczniom doskonałe warunku do  
odniesienia sukcesu przy ponad 98% uczniów którzy zostali przyjęci na uniwersytet. Cieszy nas, Ŝe 
nasza szkoła została uznana przez „Sunday Times” za najlepszą brytyjską szkołą przygotowującą 
do egzaminów GCSE i A-level. 
 

Zapewniając najlepsze wyposaŜenie bardzo starannie dbamy równieŜ o to, aby szkoła nie straciła 
swojego uroku wiejskiego starego domu. Wielu rodziców jest zdziwionych tym, Ŝe podłogi naszych 
sal są pokryte wykładziną, a meble zostały wykonane specjalnie na nasze zamówienie. Słusznie 
cieszymy się opinią najlepszej szkoły prywatnej w Europie pod względem warunków 
mieszkaniowych i opieki, jaką zapewniamy naszym uczniom.  
 
Dla tych uczniów, którzy uwielbiają konie nie ma lepszej szkoły prywatnej z tak duŜym i wspaniałym 
Centrum Hippicznym. MoŜliwość sprowadzenia swojego konia przyciąga do naszej szkoły uczniów z 
całego świata.  
 
Więc chociaŜ prawdą jest, Ŝe naszym uczniom niczego nie brakuje, to wciąŜ jest tu coś, co decyduje 
o naszej wyjątkowości. Być moŜe dzieje się tak dlatego, Ŝe nie jesteśmy duŜą szkołą, a kaŜdy uczeń 
jest traktowany indywidualnie. Wielu rodziców z przyjemnością uwaŜa, Ŝe nasze zdroworozsądkowe 
podejście do codziennych potrzeb i aspiracji młodych ludzi jest inne od stereotypowego podejścia z 
jakim spotkali się w innych szkołach. 
 
Razem z Ŝoną mieszkamy w kampusie, a moje biuro jest częścią większego działu zwanego 
Zarządem Głównym. Nowi uczniowie szybko dowiadują się, Ŝe to ja jestem tym wysokim, 
postawnym męŜczyzną w kolorowej kamizelce i koszuli frakowej z usztywnionym kołnierzykiem, a 
moja Ŝona to ta pani z labradorami. PoniewaŜ nasze Ŝycie jest tak mocno związane ze szkołą, 
doceniamy opiekę i zaangaŜowanie naszych pracowników. Być moŜe róŜnica polega na tym, Ŝe nasi 
pracownicy są bardzo wyczuleni na to, co dzieje się z naszymi uczniami. Kiedy to konieczne, 
delikatnie i w odpowiedni sposób pomagają niesfornemu młodemu człowiekowi zdyscyplinować się i 
wrócić na prostą drogę. Kiedy indziej pracownik zrobi wszystko, by pomóc tam, gdzie tylko jego 
pomoc będzie potrzebna. 
 
Rodzice i uczniowie uwaŜają za uspokajające, iŜ z łatwością mogą oni rozmawiać z kaŜdym 
pracownikiem. Cieszy mnie fakt, Ŝe nasi pracownicy w wielkim stopniu starają się współpracować z 
rodzicami. W zasadzie wspólnota jaką jest Queen Ethelburga’s College to jedna rodzina. Będąc 
szkołą prorodzinną, jesteśmy bardzo dumni ze swoich dzieci. Ogromnie się staramy, aby było im jak 
najlepiej. Gdy to konieczne, pomagamy im w ich problemach , cieszymy się, kiedy stają się dojrzali i 
wyruszają w daleki świat jako pewni siebie młodzi ludzie, którzy juŜ odnieśli sukces.  Jest prawie 
niemoŜliwe, aby zdefiniować nasze zasady postępowania w kaŜdej dziedzinie. Wystarczy chyba, 
jeśli powiemy, Ŝe wśród naszych uczniów bardzo sprawdza się nasza umiejętność bycia nieco 
innym i bardzo wyjątkowym. 
 
Brian R Martin 
Naczelny Kurator  Przewodniczący Zarządu Szkoły  



What makes QE so special? 
 

Brian R Martin  FBIM. FInstD. FFA. 
Chairman  ~ Senior Charitable Trustee 

 
 
 
 
 
 
 

In 1990 my family and I moved out of Thorpe Underwood Hall to allow the College to relocate from 
Harrogate and become the new occupants. Since that time our Charitable Foundation has invested, 
and continues to invest every year, substantial amounts of capital in new resources. So is the reason 
our College has more than doubled in numbers and become so academically successful, all due to 
the magnificent facilities our pupils enjoy? Our facilities are but part of the answer. Over the years our 
huge investment in new academic, boarding and leisure resources ensures our pupils have every 
opportunity to be successful, with over 98% gaining a place at University. It is pleasing our College 
has a history of being a Sunday Times Top UK School for GCSE and A-Level examination results. 
 
Whilst ensuring that our facilities are the very best we have been careful to ensure that the old coun-
try house charm has not been lost. Many parents are surprised that our classrooms are fully carpeted 
and that all our classroom furniture was especially made for us. We rightly have the reputation that 
our boarding accommodation and care is the best of any independent school in Europe.  
 
For those of our pupils that are horsey mad there is no other independent school with such a huge 
and amazing Equestrian Centre. The ability for boarders to bring their horse to school has meant that 
pupils are attracted to the College from all over the world. 
 
So whilst it is true that our pupils lack for nothing, there is still something else that creates our special 
ethos. Perhaps it is because we are not a large school and every pupil is treated as an individual. 
Many parents pleasingly comment that our common sense approach to the day-to-day needs and 
aspirations of our young people is different to the stereo-typical approach taken by some other 
schools. 
 
My wife and I continue to live on the campus and my office is part of an area called Central          
Management. New pupils quickly realise that I am the tall, large man with the colourful waistcoat and 
wing collar shirt and that my wife is the lady with all the Labrador dogs! As the lives of my wife and I 
are inextricably bound up with the school we notice the care and  dedication shown by all of the staff. 
Perhaps the difference is that our staff are really concerned what happens to our pupils. When     
necessary, sensible and fair discipline puts a wayward young person back on course. On another 
day a member of staff will go out of their way to help wherever it is required. 
 
Parents and pupils find it reassuring that they can talk easily with any of the staff. I am pleased our 
team strives to work in partnership with parents. In essence the community that is Queen            
Ethelburga’s College is a family. As a family orientated school we are intensely proud of our children. 
We do the very best for them that we can. We sort them out when necessary and we rejoice when 
we see the children mature and move on into the wider world as confident and successful young 
adults. To attempt to define our ethos into specific areas is almost impossible. Suffice it to say that 
being a little different and so special works very successfully for our pupils. 
 
Brian R Martin FBIM. FFA, FInstD 
Provost ~ Principal Trustee 
Chairman of Governors 



Witamy w  
Queen Ethelburga’s College 
Dziewczęta i chłopcy w wieku od 5 do 20 lat 
 
JuŜ w chwili przybycia do Queen Ethelburga’s College od razu zauwaŜą Państwo, Ŝe w porównaniu 
z innymi szkołami, nasza szkoła jest wyjątkowa, przyjazna i przyjemnie inna. 
 
Posiadamy wyjątkowy kampus z szerokim wachlarzem wysokiej jakości udogodnień, które posiada 
niewiele szkół . 
 
Byli i obecni uczniowie chętnie opowiadają o naszym duŜym zaangaŜowaniu, o naszych oddanych i 
troskliwych pracownikach oraz o pełnym i praktycznym wykształceniu, które oferujemy. 
 
Ze względu na wyniki osiągnięte w egzaminach szkoła Queen Ethelburga’s została uznana przez 
„Sunday Times” za jedną z najlepszych szkół przygotowujących do egzaminów GCSE oraz A-Level. 
Naszym celem jest, aby kaŜdy z naszych uczniów zdobył wykształcenie na całe Ŝycie, którego 
podstawą będą osiągnięcia naukowe, ale sercem umiejętności niezbędne w Ŝyciu społecznym i 
osobistym. 
 
Queen Ethelburga’s College chętnie przyjmuje uczniów, którzy mieszkają w szkole podczas 
trymestru. 
 
Nasza szkoła dla uczniów młodszych (Junior Department) przyjmuje dzieci do internatu w wieku od 5 
do 11 lat. Wydział ten został uznany przez „Sunday Times” za jedną z najlepszych szkół pod 
względem osiągnięć w nauczaniu. 
 
Nasza szkoła dla uczniów starszych (Senior School) przyjmuje dzieci do internatu w wieku od 11 do 
20 lat. Wszyscy uznajemy filozofię „Być jak najlepszym dzięki posiadanym zdolnościom ” i poszukuje 
wyŜszej jakości Ŝycia w szkole jako uczniowie dochodzący i jako mieszkańcy kampusu. 
 
Mamy nadzieję, Ŝe prospekt ten pozwoli Państwu dokładnie zapoznać się z naszą ofertą  oraz 
wyjaśni Przyczyny tak duŜych sukcesów naszych uczniów. Bardzo chętnie oprowadzimy Państwa 
osobiście po naszej szkole, jeśli tylko mogą nas Państwo odwiedzić. Wielu rodziców, którzy 
mieszkają daleko i nie są w stanie nas odwiedzić, zapewniamy, Ŝe będziemy właściwie i troskliwie 
opiekować się Państwa dziećmi. 
 

Nasza filozofia 
 ► Zaproponowanie uczniom szerokiego i wywaŜonego programu nauczania.  

 ► Traktowanie kaŜdego ucznia indywidualnie.  

 ► Osiąganie jak najlepszych wyników w nauczaniu.  

 ► Promowanie pewności siebie, niezaleŜności i umiejętności współpracy z innymi.  

 ► Zaszczepienie ducha dociekliwości 

 ► Zachęcenie do samodyscypliny i wysokich standardów w zachowaniu.  

 ► Zapewnienie odpowiednich i pobudzających do nauki warunków.  

 ► Przygotowanie uczniów do przyszłych środowisk związanych z nauką i pracą. 

 ► Zaszczepienie i promowanie opieki nad innymi oraz rozwoju duchowego.  

 ► Zachęcenie do dbania o kondycję fizyczną i psychiczną.  

 ► promowanie świadomości lokalnej i globalnej.  

 ► WyposaŜenie uczniów w umiejętności technologiczne.  

 ► Zapewnienie uczniom bezpiecznych warunków sprzyjających ich wszechstronnemu 
rozwojowi. 

 



Welcome to  
Queen Ethelburga’s College 

Girls & Boys 5 years to 20 years  
 
As soon as you arrive at Queen Ethelburga’s College you sense that, compared with other schools, 
here is somewhere special, friendly and pleasingly different. Our campus is exceptional, with a range 
and quality of facilities few can equal. Pupils past and present will tell of our successful commitment 
to them as individuals, our dedicated caring staff and the practical completeness of the education we 
provide. 
 

Examination results mean Queen Ethelburga’s has a superb history of being a Sunday Times’ top 
school for GCSE and A-Level examination academic passes. We aim to give every pupil an          
Education for Life, with academic achievement as its core but with social and life skills as its heart. 
Queen Ethelburga’s College welcomes pupils who live at School during term time.  
 

Our Junior department takes boarding children from aged 5 years up to 11 years. Our Junior          
department also has a history of being a Sunday Times Top UK Preparatory School for Academic 
Results. 
 

Our Senior School accepts boarding children from 11 years up to 20 years. All share our philosophy 
of ‘To Be The Best That I Can With The Gifts That I Have’ and who seek a better quality of life at 
school as day pupils or residents on campus.  
 

We hope this brochure gives you an insight into what we offer and why our pupils are so successful. 
We welcome the opportunity to personally show your our School if you are able to visit us. Many par-
ents who live along way from us are not able to visit and to those we  reassure you we will look after 
your children properly and with care. 
 

Our Philosophy 
 ► To offer all pupils a broad and balanced curriculum.  
 ► To treat all pupils as individuals.  
 ► To strive for academic excellence.  
 ► To promote self-confidence, independence and co-operation.  
 ► To foster a spirit of enquiry.  
 ► To encourage self-discipline and a high standard of behaviour.  
 ► To provide a happy and stimulating environment for study.  
 ► To prepare pupils for future educational and working environments.  
 ► To foster and promote caring for others and spiritual development.  
 ► To encourage physical and mental fitness.  
 ► To promote community and global awareness.  
 ► To equip pupils with technological expertise.  
 ► To provide a safe and secure environment in which pupils thrive. 
 
 
 



Tradycja życzliwości,  
wysokiej jakości i opieki 
 
W ciągu dziewięćdziesięciu lat od załoŜenia szkoły w 1912, Queen Ethelburga’s College stała się 
jedną z najpopularniejszych i najlepszych brytyjskich szkół ciesząca się godną pozazdroszczenia  
reputacją w Wielkiej Brytanii i za granicą pod względem opieki, Ŝyczliwości i wysokiej jakości.  
 
Kampus z wyposaŜeniem o najwyŜszej jakości finansowany jest przez nasz program inwestycyjny. 
Dzięki zainwestowaniu w sumie około 20 milionów funtów w ciągu ostatnich kilku lat moŜemy 
zapewnić naszym uczniom  warunki, które pomogą im odnieść wielkie sukcesy; od sal z 
komputerami Pentium po wygodę i świadomość, Ŝe w kaŜdym pokoju jest telefon i poczta głosowa. 
 
KaŜdego roku podnosimy stan naszych zasobów, co sprawia, Ŝe wzrasta liczba rodziców, którzy 
uwaŜają, Ŝe jest to niesamowita szansa dla ich dzieci. 
 
W Queen Ethelburga’s College wierzymy w szkołę, w której liczy się kaŜdy uczeń. Z tego powodu nie 
jesteśmy duŜą szkołą i nie zamierzamy ani teŜ nie mamy potrzeby, aby nią się stać, mimo to jednak 
wyposaŜenia naszej szkoły nie da się porównać z wyposaŜeniem Ŝadnej innej szkoły. 
 

Zachowując tradycje 
 

Od początku swojego istnienia Queen Ethelburga’s częściowo czerpie swoje osiągnięcia i dumę z 
funkcjonowania systemu „Towarzystw” (“Society istniejących od załoŜenia naszej szkoły w 1912 r. 
Cztery  „Towarzystwa” wzięły swoją nazwę od historycznych powiązań szkoły: Cantwara, Derwent, 
Eoforwic i Lyminge. KaŜdy uczeń przybywający do naszej szkoły po raz pierwszy, dołącza do jednej 
z nich. Stowarzyszenia te konkurują ze sobą w takich dziedzinach, jak sport, teatr i muzyka. 
UwaŜamy, Ŝe system ten zachęca do zawiązywania przyjaźni na całe Ŝycie, do konkurencyjności i 
ciągłości. System ten jest bardzo podobny do systemu istniejącego na uniwersytetach 
amerykańskich i nazywa się systemem domów bractw (fraternity houses). 
 
Działa równieŜ Stowarzyszenie dla naszych absolwentów. The Old Ethelburgian’ Association jest 
silnym i bardzo aktywnym Stowarzyszeniem. Zjazdy absolwentów organizowane w szkole, w 
Londynie, w róŜnych miejscach na terenie Anglii i za granicą. 
 
Związek posiada swoje własne biuro w szkole Queen Ethelburga’s. 



A tradition of friendliness,  
excellence  and care 

 
In the nine decades since its foundation in 1912, Queen Ethelburga’s College has become one of 
Britain’s best known and finest schools, with an enviable reputation nationally and internationally for 
care, friendliness and excellence.  
 
Our capital spending programme finances a campus which provides facilities of the highest quality. 
Investments totalling some £20 million in only the last few years help us to give our pupils the advan-
tages that can lead to outstanding success, from Pentium computers to the comfort of knowing that 
there is a telephone and voice mail facility in every bedroom. 
 
Each year we continue to extend our resources, which increasing numbers of parents recognise as 
giving an unrivalled opportunity to their children. 
 
We at Queen Ethelburga’s College believe in having a school where every pupil matters; therefore 
we are not a large school, and we have no desire or need to be, yet our facilities are second to none. 
 

Maintaining traditions 
 

Throughout the school’s history, Queen Ethelburga’s has maintained a record of achievement and 
pride based, in part, on the “Society” system. This has been the case since our foundation in 1912. 
The four “Societies” are called after historic links with the School and are named: Cantwara,         
Derwent, Eoforwic and Lyminge. Each pupil when they first come to us join one of the these. Each 
competes with the others in sport, drama and music. We find this system encourages life long     
friendships, competitiveness and continuity. It is very similar to the American University system of 
“fraternity” houses. 
 
We also have an Association for past pupils. The Old Ethelburgian’s Association is very strong and 
active. Reunions of former pupils are organised at the College, in London, elsewhere in the United 
Kingdom and overseas.  The Association has their own office within Queen Ethelburga’s. 



Życie szkolne – 
radość uczenia się 
 
Queen Ethelburga’s nie jest ani nie ma ambicji stać się duŜą szkołą.  
 
Tak jak moŜna by tego oczekiwać, klasy są nieduŜe i dzięki temu nasi nauczyciele mogą poświęcić 
duŜo uwagi kaŜdemu uczniowi. Ponadto opiekunowie klas Ŝywo interesują się postępami w nauce 
kaŜdego ucznia. 
 
KaŜdemu dziecku w szkole podstawowej (Junior Department)  staramy się zapewnić solidne 
opanowanie podstaw programowych w zakresie wykształcenia ogólnego. W miarę postępów dziecka 
moŜemy pogłębiać jego wiedz w ramach konkretnych przedmiotów. 
 
W pierwszych latach nauki w szkole średniej (Senior School) naszym celem jest rozpoznanie 
mocnych i słabych stron kaŜdego ucznia jak równieŜ jego konkretnych zainteresowań po to, aby 
razem z uczniem i jego rodzicami, wybrać odpowiednie przedmioty do przyszłych egzaminów.  
 
Uczniowie, którzy przychodzą do naszej szkoły między 11 a 13 rokiem Ŝycia rozpoczynają naukę w 
ramach rozszerzonego programu  zawierającego: język angielski, matematykę, trzy przedmioty 
przyrodnicze (fizyka, biologia, chemia), muzyka, sztuki plastyczne, języki obce, informatykę oraz 
przedmioty humanistyczne. Ponadto oferujemy równieŜ zajęcia dotyczące kariery zawodowej, 
wychowanie fizyczne i wiedzy o społeczeństwie. 



Academic  life -  
the joy of learning 

 
Queen Ethelburga’s is not, nor does it have any desire to be, a large school. As you would expect, 
class sizes are small and our teachers are able to give every pupil a high degree of individual         
attention. In addition, Group Tutors maintain a close personal interest in every pupil’s progress. 
 
In our Junior Department we strive to ensure that every child has a good solid grasp of all the basic 
general education requirements. As a child progresses through our junior department we are able to 
go further in depth into specialised subjects. 
 
Our objective in the early years of our Senior school is to identify each pupil’s strengths, weaknesses 
and particular lines of interest in order to develop, in conjunction with pupil and parents, the most    
appropriate selection of subjects for examinations when that time arrives. 
 
Those pupils who join us aged between eleven and thirteen will enter a broad-based programme of 
lessons including English, Mathematics, three Sciences, Music, the Arts, Languages, Information 
Technology and the Humanities. Careers lessons, Sport and Personal Social Education are also in-
cluded. 
 
Class work provides a breadth of stimulation and enjoyment which helps every pupil to discover the 
joy and value of learning, the more to reap its benefit in later years. 



 

 

 



 



Prywatna Szkoła  
Podstawowa 
 
 
Wczesne Ŝycie szkolne jest czasem odkryć. Dzieci chcą wiedzieć więcej i rozumieć więcej, a nasza 
szkoła podstawowa dostarcza im tego wszystkiego w usystematyzowany i ekscytujący sposób. 
 
Nasz program nauczania składa się w skrócie, z dwóch elementów. Dajemy dzieciom wszelkie 
moŜliwe środki potrzebne do uczenia się, odkrywania i rozwijania pomysłów; uczymy ich równieŜ 
podstawowych i niezbędnych umiejętności technicznych. 
 
Dzieci odnoszą znaczne korzyści z pobierania nauki w pierwszych latach uczęszczania do 
prywatnej szkoły podstawowej. Pozwala im to na budowanie silnych relacji w obrębie klasy i 
rozwinięcie poczucia bezpieczeństwa. Wychowawca klasy zdobywa dokładne rozeznanie odnośnie 
zdolności i zainteresowania dziecka. KaŜdy problem moŜe zostać efektywnie rozpoznany i wcześnie 
rozwiązany. Liczba uczniów w klasie nie jest duŜa. 
 
KaŜdemu dziecku oferujemy solidną podstawową wiedzę w zakresie wszystkich przedmiotów 
zawartych w ogólnokrajowym programie nauczania (National Curriculum) jednocześnie 
rozbudzające ich indywidualne zainteresowania i rozwijając kreatywne zdolności. 
 
 

 
Dzieci osiągają bardzo wysoki poziom w zakresie języka i 
kultury francuskiej. KaŜde dziecko jest zachęcane do pełnego 
rozwijania swoich moŜliwości i do osiągania jak najwyŜszego 
poziomu w nauce osiągalnego dla niego przy posiadanych 
zdolnościach. Wystawianie twórczych prac dzieci w klasach 
sprawia, Ŝe mogą one czuć się dumne ze swoich dokonań. 
 
Nasza szkoła podstawowa ma świetni wyposaŜone 
komputerowe centrum z komputerami Pentium oraz 
najnowszym oprogramowanie. JuŜ na wczesnym etapie swojej 
kariery szkolnej nasi uczniowie przyzwyczajają się do pracy z 
komputerami: praca z komputerem to osobny przedmiot oraz 
pomoc w zdobywaniu innych umiejętności. 
 
Pracę w klasie uzupełniają odpowiednie wycieczki 
przedmiotowe i lekcje w terenie, które mogą być zwykłym 
spacerem po kampusie w celu obserwowania przyrody, lub 
zwiedzaniem jakiegoś specjalnego miejsca poza terenem 
szkoły. Wycieczki przyrodnicze w kampusie dla uczniów w 
wieku lat dziesięciu i powyŜej odbywają się wiosną. 

 



The Preparatory 
Department 

 
Early school life is a time of discovery. Children have a thirst for knowledge and understanding which 
our junior department provides in an exciting and structured way. 
 
Our academic programme consists, in essence, of two strands. We equip children with the means to 
learn, explore and develop ideas; we also provide a thorough grounding in the necessary technical 
skills. 
 
Children benefit from class teaching in the early preparatory school years. This enables them to forge 
strong classroom relationships and develop a sense of security whilst the form teacher gains an     
accurate insight into each child’s abilities and interests; any problems can be successfully identified 
and tackled at an early stage. Class sizes are small. 
 
We give every child a thorough grounding in all the subjects covered by the National Curriculum, and 
at the same time we stimulate individual interests and creative ability. 
 
Children achieve an extremely high standard in their French studies. Every child is encouraged to   
develop his or her own potential to the full and to achieve the highest academic standard of which he 
or she is capable. The creative displays of pupils’ work on show in all the classrooms lead the       
children to experience a sense of pride in their achievements. 
 
Our Junior department is particularly  well equipped with its own Computer Centre housing Pentium 
computers with the very latest software packages, and the children become used to working with 
computers at an early stage in their school careers, both as a subject in its own right and as an aid to 
learning other skills. 
 
Class work is supplemented by relevant study trips and fieldwork, which could be a simple nature 
walk on the school campus or a visit to a specialist activity away from school. A residential               
environmental studies trip takes place each Spring for pupils aged ten and over. 



Wyniki w nauce znacznie 
przewyższają średnią krajową  
 
 
Dzieci mają duŜo moŜliwości, Ŝeby rozwijać swoje zdolności artystyczne oraz uczyć się sztuki 
dramatycznej i muzyki, tych dwóch z wielu sposobów, dzięki którym wzrasta u nich pewność siebie, 
zdolność do wyraŜanie samych siebie oraz rozszerza się ich wiedza i horyzonty naukowe. 
 
Regularnie odbywają się koncerty muzyczne oraz przedstawienia teatralne dla rodziców, a wielu 
uczniów zapisuje się do chóru czy gra w zespole instrumentalnym. 
 
W wieku jedenastu lat dzieci, które kończą szkołę podstawową, przechodzą do szkoły średniej w 
Queen Ethelburga’s College (Senior Department), gdzie zakończą swoją edukację. Pracownicy 
naszej szkoły podstawowej posiadają pełne kwalifikacje do nauczania w zakresie kształcenia 
podstawowego i z oddaniem tworzą przyjazną atmosferę, której celem jest rozwój uczniów.  
 
Mocno wierzymy, Ŝe dzięki odpowiednim warunkom i zachęcie dziecko moŜe odnieść sukces. W 
miarę postępów w nauce uczniowie zapoznają się ze specjalistycznymi przedmiotami. 
 
Nasi pracownicy lubią uczyć swoich przedmiotów i dbają o to, aby lekcje były inspirujące i aby 
odbywały się w formie zabawy. Starają się osiągać wyznaczone cele, często wychodzić poza ramy 
programu nauczania obowiązujący w szkole podstawowej. 
 
Pełne szczegółowe raporty są przygotowywane co trymestr, a rodzice mają moŜliwość odbywania 
regularnych spotkań  z kaŜdym nauczycielem indywidualnie na temat postępów w nauce, jakie 
osiągnęło ich dziecko.  



Academic results markedly  
higher than the national average 

 
There is ample opportunity for children to develop their craft skills and to study drama and music, two 
of the many ways in which we encourage them to grow in confidence and self-expression as their    
knowledge and academic horizons expand.  
 
Musical concerts and dramatic productions are performed regularly for parents and many pupils join 
the Choir and the Instrumental group. 
 
At the age of eleven, children leaving our junior department move up to Queen Ethelburga’s College 
Senior department, to complete their school education. Our Junior department staff are fully qualified 
in primary education and 
are dedicated to         
providing a happy,     
purposeful atmosphere 
in which all our pupils 
can thrive.  
 
We firmly believe that, 
g i v e n  t h e  r i g h t            
e n v i r o n m e n t  a n d        
encouragement, every 
child has the ability to 
succeed.  As pupils     
progress through the 
school ,  they are         
introduced to specialist 
subject teaching. 
 
Our staff enjoy their    
individual subjects and 
ensure that lessons are 
stimulating and fun, 
whilst working towards 
targets way beyond the 
normal junior curriculum.  
 
Full and detailed reports 
are issued each term 
and parents also have 
regular opportunities to 
talk to each of their 
c h i l d ’ s  t e a c h e r s         
individually, to discuss 
progress. 

 



Informatyka 
 
 
 
 
 
KaŜdy uczeń, kończący szkołę podstawową będzie posiadał imponujące umiejętności komputerowe 
i informatyczne oraz będzie świetnie przygotowany do funkcjonowania w świecie, w którym wymaga 
się coraz lepszej znajomości komputerów.  
 
Zainwestowaliśmy w najnowszą technologię z szybkimi komputerami Pentium działającymi w naszej 
ogromnej multimedialnej sieci oraz w oddzielne stanowiska w naszych szkolnych oddziałach. Z 
naszego duŜego, nowego i klimatyzowanego działu informatycznego korzystamy razem z uczniami 
ze szkoły średniej Queen Ethelburga’s. 
 
KaŜde dziecko w pracowniach komputerowych moŜe korzystać ze stanowiska komputerowego 
indywidualnie według swoich potrzeb. 
 
W niektórych oddziałach i salach, w których moŜna korzystać z pomocy naukowych na miejscu 
uczniowie mają dostęp do Internetu pod opieką pracowników, mogą równieŜ korzystać z informacji 
zgromadzonych na płytach CD. Nasz dyrektor oddziału informatycznego ocenia indywidualne 
potrzeby uczniów i planuje dla nich odpowiednie kursy. 
 
Nasi uczniowie mogą nauczyć się biegłego korzystania z nowoczesnego oprogramowania, w tym 
równieŜ z najnowszych edytorów tekstów, arkuszy kalkulacyjnych i baz danych, pakietów 
oprogramowań poligraficznych i graficznych, oprogramowania do przygotowywania prezentacji; 
mogą równieŜ rozwijać wszystkie te umiejętności na najwyŜszym poziomie, umiejętności, które są 
niezbędne do wykonywania zadanych prac z róŜnych przedmiotów.  
 

Nowość  
 

Zainstalowaliśmy najnowocześniejszy Internet z połączeniem satelitarnym posiadającym łącza 
nadania i pobierania, co powoduje znaczne przyśpieszenie naszych połączeń internetowych, 
zwłaszcza gdy w tym samym czasie korzysta z Internetu wielu uczniów. 

 



Information 
Technology 

 
Every pupil who leaves our Junior department will have impressive Information Technology and 
Computer skills (IT) , to enter a world which is demanding a higher and higher level of computer     
literacy.  
 
We have invested in the latest technology with fast Pentium computers in our very large multi-media 
network and in stand-alones throughout our academic departments. Our large,  new air-conditioned 
IT department is shared with Queen Ethelburga’s. 
 
In IT classes every pupil has the benefit of an individual computer for their sole use. 
 
In some departments, and in the reference rooms, pupils can access the Internet under supervision 
as well as using the quality information on CD rom. We have an IT Head of Department who         
assesses the needs of individuals and plans courses.  
 
Our pupils can become confident in the use of modern software, including the latest word            
processing, spreadsheet and database, publishing and drawing packages, presentation software and 
all the skills necessary to provide coursework in all subjects to the highest standard. 

 

New  
 
We have installed a state-of-the-art satellite internet connection with both uplink and downlink ability. 
This substantially speeds up our Internet connections when large numbers of pupils are accessing at 
the same time. 
 
 
 



Opieka wychowawcza 
i rozwój osobisty 
 
 
 
KaŜde dziecko w szkole podstawowej ma zapewnione poczucie bezpieczeństwa. Dzieci dobrze 
znają wszystkich pracowników, którzy podczas codziennych zajęć opiekują się nimi troskliwie i są 
zawsze dostępni i przystępni w razie potrzeby. 
 
W naszej szkole działa mnóstwo klubów zorganizowanych dla dzieci oraz organizuje się wiele 
dodatkowych zajęć, ale jeśli zdecydują się one spędzić czas poświęcony na zabawę lub na lunch na 
placu zabaw, tam równieŜ mogą się świetnie bawić pod opieką nauczycieli, którzy zawsze dbają o 
dobre samopoczucie dzieci. 
 
Stołówka w szkole podstawowej jest najwyŜszej jakości, oferuje doskonałe menu i mieści się w 
przestrzennym i pięknie umeblowanym refektorium. Menu ucznia moŜe być ułoŜone z 
uwzględnieniem specjalnych wymogów Ŝywieniowych. 
 
Zachęcamy dzieci do aktywnego spędzania czasu, a w czasie wolnym zapewniamy im mnóstwo 
ksiąŜek i inspirujących gier, które są świetną alternatywą dla zabaw na świeŜym powietrzu. 
 
Stosujemy system wyróŜnień, według którego nagradzamy dobrze wykonaną pracę i dobre 
zachowanie. DuŜy nacisk kładziemy równieŜ na rozwój wartości takich jak: lojalność, szacunek, 
tolerancja, przyjaźń i dobre zachowanie.  

 



Pastoral care 
and personal development 

 
A sense of security underpins every child’s Junior department education. All the staff are well known 
to them and supervise each day’s activities in a caring, approachable way. 
 
There are lots of activities and clubs to occupy pupils, but if they choose to spend play and lunch 
times in the playground there is plenty to do, supervised by teachers to ensure their well-being. 
 
Our Junior departments dining facilities are first class, with a good choice of food in a spacious, 
beautifully furnished refectory. Special diets are provided where needed. 
 
The children are encouraged to spend their time productively, and leisure time is well catered for with 
plenty of books and stimulating games providing a range of alternatives to outdoor play. 
 
A merit system rewards good work and conduct, and we put great emphasis on values such as    
loyalty, respect, tolerance, friendship and good  manners. 

 

 

 



 



 



Przygotowanie 
do świata jutra 
 
 
Zachęcamy do współdziałania uczniów i nauczycieli na kaŜdym poziomie. Dyrektor szkoły regularnie 
organizuje indywidualne spotkania z uczniami  lub małe i nieformalne spotkania podczas lunchu, 
odbywające się raz w tygodniu, które są świetną okazją do wyraŜenia swoich opinii, uwag i planów. 
 
Uczniowie szkoły Queen Ethelburga’s stale odnoszą duŜe sukcesy na egzaminach GCSE, 
zdawanych w 11-stym roku nauki. Po zdaniu tych egzaminów uczniowie obecni i nowi, którzy 
dopiero przybyli do naszej szkoły, zostają przyjęci do tak zwanej „Szóstej Klasy” (Sixth Form). 
„Szósta Klasa” obejmuje 12. i 13. rok nauki. Standardowe egzaminy, do których przygotowują się 
uczniowie „Szóstej Klasy”, nazywają się egzaminami A-levels.  
 
(Uczniowie zainteresowani jazdą konną często łączą egzaminy A-levels z kursem nauki jazdy 
konnej, nazywanym BHSAI). 
 
„Szósta Klasa” to wyjątkowo radosny etap spełniający oczekiwania uczniów. Jest  czasem, w którym 
uczniowie zdający egzaminy A-level zdobywają wiedzę, aby wykorzystać ją później na studiach 
wyŜszych; uczą się poczucia odpowiedzialności, ale cieszą się teŜ o wiele większą swobodą. 
 

Informatyka –  
Obsługa komputerów 
  
KaŜdy uczeń, który kończy naszą szkołę, posiada duŜe umiejętności komputerowe i informatyczne i 
jest świetnie przygotowanych do funkcjonowania w świecie, w którym wymaga się coraz lepszej 
znajomości komputerów. Zainwestowaliśmy w najnowocześniejszą technologię z szybkimi 
komputerami Pentium działającymi w naszej ogromnej sieci multimedialnej oraz w przygotowanie 
oddzielnych stanowisk komputerowych we wszystkich naszych oddziałach. 
 
W salach, w których moŜna korzystać z materiałów na miejscu uczniowie mają dostęp do Internetu 
pod opieką pracowników, mogą równieŜ korzystać z informacji zgromadzonych na płytach CD. Nasz 
dyrektor oddziału informatycznego ocenia indywidualne potrzeby uczniów i planuje kursy, 
począwszy od znajomości obsługi komputera i informatyki na systemach informatycznych na 
poziomie egzaminów A-levels kończąc. 
 
Nasi uczniowie mogą doskonale opanować nowoczesne oprogramowanie, w tym równieŜ 
najnowsze edytory tekstów, arkuszy kalkulacyjnych i baz danych, pakiety oprogramowań 
poligraficznych i graficznych, oprogramowanie do przygotowywania prezentacji oraz mogą rozwijać 
wszystkie te umiejętności niezbędne do przygotowywania prac zadanych z róŜnych przedmiotów . 
 
Zainstalowaliśmy najnowocześniejszy Internet z połączeniem satelitarnym posiadającym łącza 
nadania i pobierania, co powoduje znaczne przyśpieszenie naszych połączeń internetowych, 
zwłaszcza gdy w tym samym czasie korzysta z Internetu wielu uczniów. 



Preparation for 
tomorrow’s world 

 
Interaction between pupils and teachers is encouraged at every level, and the Head Teacher        
regularly meets with all pupils on a one-to-one basis or at small, informal weekly lunches which give 
ample opportunity for views, concerns and goals to be expressed. 
 
Queen Ethelburga’s pupils consistently achieve a high level of success in the examinations called 
GCSE (taken in Year 11). After these examinations, existing pupils, or new pupils joining us, become 
part of what we call our Sixth Form. The Sixth Form covers Years 12 and 13. The standard            
examinations that pupils work towards in the Sixth Form are called A-levels.  
 
(Pupils interested in riding often combine A-levels with the riding study course called BHSAI). 
 
Sixth Form is a uniquely fulfilling and enjoyable phase, during which our A-level students gain the 
knowledge to take them forward to higher education and adopt more responsibilities along with 
greater freedom. 
 

Information and Communication  
Technology ~ ICT ~ Computing  
 
Every pupil who leaves us will have the computing skills to enter a world which is demanding a 
higher and higher level of computer literacy. We have invested in the latest technology with fast    
Pentium computers in our large multi-media network throughout all our academic departments. 
 
In the reference rooms, pupils can access the Internet under supervision, as well as using the quality 
information available on  CD-ROM. We have a Head of ICT, who assesses the needs of individuals 
and plans courses from Computer Literacy and Information Technology to A-level  Information      
Systems. 
 
Our pupils are confident in the use of modern software, including the latest word processing,     
spreadsheet and database, publishing and drawing packages, presentation software and all the skills 
necessary to provide coursework in all subjects to the highest standard. 
 
We have installed a state-of-the-art satellite internet connection with both uplink and downlink ability. 
This substantially speeds up our Internet connections when large numbers of students are accessing 
at the same time. 



Wykształcenie odpowiadające 
wyzwaniom współczesnego świata 
 
 

 
Rozdzielenie grup wiekowych na lekcjach niektórych przedmiotów według ogólnych zdolności 
zwiększa efektywność lekcji i, jak podpowiada nam nasze doświadczenie, jest dobrze przyjmowane 
przez uczniów. 
 
Bardzo zaleŜy nam na tym, aby rodzice nie czuli się wyłączeni z tych przynoszących tak dobre 
efekty relacji pomiędzy nauczycielami i uczniami powstającymi w trakcie nauki w szkole mającej tak 
wysokie osiągnięcia w nauczaniu, jaką jest Queen Ethelburga’s. W naszej opinii rodzice stanowią 
waŜną siłę motywacyjną, która moŜe pomóc kaŜdemu uczniowi w pełni wykorzystać jego potencjał 
edukacyjny. Dlatego chętnie współpracujemy z rodzicami. Nauczyciele regularnie oceniają postępy 
ucznia, a arkusze z ocenami są przygotowywane okresowo. Wręczamy je rodzicom i ich dzieciom, 
aby mogli być dobrze poinformowani o wynikach w nauce. 
 
W ciągu całego roku organizowane są spotkania klas danego roku, które dają rodzicom świetną 
okazję do spotkania i przedyskutowania z nauczycielami wszystkich tematów, które ich interesują. 
Na koniec prawie kaŜdego trymestru rodzice otrzymują pełen i szczegółowy raport opisujący ogólny 
postępy ich dzieci oraz zawierający uwagi dotyczące rozwoju dziecka w poszczególnych 
przedmiotach. 
 
Wielu rodziców  nie zna lub nie rozumie angielskiego. Im moŜemy wysłać trymestralny raport o 
wynikach w nauczaniu ich dziecka przetłumaczony na Państwa język ojczysty w formie pisemnej lub 
w formie nagrania na taśmie magnetofonowej. Stwierdziliśmy paru uczniów, którzy nie 
wykorzystywali w pełni  swoich moŜliwości,  pracuje lepiej odkąd wiedzą, Ŝe rodzice zostaną 
poinformowani o ich wynikach w nauce.  
 
W wieku około 14 lat, w 10. roku nauki, uczniowie zaczynają specjalny dwuletni okres nauki 
przygotowując się do egzaminów zwanych GCSE i organizowanych w 11. roku nauki, czyli kiedy 
mają około 15 czy 16 lat. To przejście odbywa się łagodnie - przeciętnie kaŜdy uczeń musi osiągnąć 
8 dobrych stopni. W 10. roku nauki wybierają przedmioty, których aktualnie się uczą, a które będą 
zdawać na egzaminach. Do listy z tymi przedmiotami dochodzą: religioznawstwo, informatyka 
(obsługa komputera) oraz wychowanie fizyczne. Te dodatkowe przedmioty rozszerzają ofertę 
edukacyjną, która jest skierowana do wszystkich uczniów. 
 
Program nauczania obejmuje równieŜ wiedzę o społeczeństwie, przedmiot, którego tematem jest 
równieŜ palenie papierosów, narkotyki, związki, poczucie własnej wartości oraz problemy 
dyskryminacji. Zajęcia dotyczące kariery zawodowej pogłębiają tą wiedzę. We wszystkich tych 
dziedzinach nasze podejście ma na celu uzyskanie wraŜliwych i pozytywnych odpowiedzi we 
wszystkich poruszanych kwestiach. 
 
Będąc szkołą nowoczesną, zrezygnowaliśmy z porannych lekcji sobotnich, aby dostosować naukę 
do bardziej popularnego programu pracy w tygodniu od poniedziałku do piątku. 
 
Szkoła Queen Ethelburga’s  włoŜyła duŜo pracy w zapewnienie edukacji odpowiadającej na 
wyzwania współczesnego świata. Dokonaliśmy duŜych inwestycji w zakresie dostarczenia wysokiej 
jakości pomocy naukowych do nauki języków obcych, w tym .odbiór z wielu satelit, który pozwala 
odbierać programy telewizyjne z określonych krajów w wielu pracowniach jednocześnie. Posiadamy 
równieŜ nowe laboratorium językowe. 



An education relevant 
to today’s world                 

 
Separating year groups in certain subjects, according to general ability, enhances the effectiveness 
of lessons, and, in our experience, is welcomed by the pupils. 
 

We are very keen that parents do not feel excluded from the very effective working relationships 
which develop between teachers and pupils in a school of high academic quality such as Queen 
Ethelburga’s. In our view, parents are a vital force if every pupil is to reach their full academic        
potential and we involve them fully. Each pupil’s progress is assessed on a regular basis by their 
teachers, a series of mark readings being taken periodically. These are given to pupils and their       
parents, to keep them well informed. 
 

Throughout the year there are year group meetings, which give parents who are able to attend the 
opportunity to meet and discuss any topics they wish with the academic staff. At the end of most 
terms, parents receive a full and detailed report on general progress through school and on their 
child’s development in each specific subject. 
 

We have many parents who do not know or understand English and for these we are able to send 
the termly report for your child either translated into your own language for you to read or recorded 
onto a tape cassette in your own language for you to listen to. We have found that a few pupils who 
are not working as well as they could, try harder when they know their parents will be able to        
understand precisely what the School has to say about their school work. 
 

At around 14 years of age, in Year 10, pupils start a specific two year study period in order to take, in 
Year 11, the examinations called GCSE’s when they are around 15 to 16 years old. The move       
towards this is smoothly accomplished, the average target for each pupil    being eight good grades. 
In Year 10 the choice of study courses is refined to represent the actual subjects to be taken at      
examination. To this list of subjects is automatically added Religious Studies, Information and       
Communication Technology (Computing) and Sport. These extra subjects maintain the breadth of 
education we provide for every pupil. 
 

The study programme also includes Personal and Social education which covers such topics as 
smoking, drugs, relationships, self-esteem, values and problems of discrimination. Careers lessons 
enhance this. In all areas the approach is designed to produce sensitive and positive responses to 
the issues raised. 
 

Being a modern school, we have abolished Saturday morning lessons to align class work with a 
more usual Monday to Friday working week. 
 

Queen Ethelburga’s College has a strong commitment to providing an education relevant to today’s 
world, and we have made a substantial investment in the provision of high quality language facilities. 
We have multi-satellite reception, which allows many different classrooms, at the same time, to     
receive television broadcasts from the relevant countries concerned. We also possess a newly     
commissioned language laboratory. 



Każdy człowiek 
może być wybitny   
 
 

Rozwój kariery zawodowej 
 
Queen Ethelburga’s kieruje się świadomym i pozytywnym podejściem do rozwoju kariery 
zawodowej, pomagając wszystkim uczniom w ich szkolnej karierze tak, aby mogli planować swoje 
dorosłe Ŝycie zgodnie ze swoimi zdolnościami i zainteresowaniami. 
 
Przedmiot ten ma w ofercie duŜo materiałów pomocniczych; nasza baza danych i szkolne biblioteki 
posiadają zasadnicze informacje na temat róŜnych zawodów. Spotkania i dyskusje prezentowane 
przez zaproszonych gości dostarczają obiektywnych informacji, które wzbogacają rozmowy, te 
oficjalne i nieoficjalne, prowadzone przez uczniów i nauczycieli. Szkoła jest członkiem Organizacji 
Karier Zawodowych Szkół Prywatnych (Independent Schools Careers Organisation) niektórzy z 
naszych pracowników są wykwalifikowanymi doradcami kariery zawodowej. 
 
Plany uczniów dotyczące przyszłości powoli krystalizują się, co stanowi silną podstawę ich sukcesu 
odnoszonego w egzaminach GCSE i A-level, poniewaŜ wiedzą juŜ, jaką karierę chcą wybrać i jakie 
środki pomogą im osiągnąć zamierzony cel. 
 
Zakres nauczania według naszego programu jest bardzo szeroki; wspomagają go dobrze 
wykwalifikowani, posiadający dyplomy szkół wyŜszych, nauczyciele, którzy z kolei korzystają z 
najnowocześniejszego sprzętu, z duŜego wyboru podręczników, bogatych księgozbiorów 
bibliotecznych i podręcznych. 
  
Nieprzerwanie inwestujemy w wyposaŜenie i pomoce naukowe i jest to oznaka naszej determinacji 
w utrzymaniu opinii szkoły, która osiąga doskonałe wyniki w nauczaniu. W przyszłości chcielibyśmy 
w dalszym ciągu odnosić sukcesy. Nie jest przypadkiem, Ŝe szkoła Queen Ethelburga’s została 
uznana za jedną z najlepszych brytyjskich szkół pod względem osiągnięć w przygotowywaniu 
uczniów do egzaminów. 
 

Przedmioty artystyczne 
 
śycie byłoby o wiele uboŜsze bez oŜywionego Ŝycia artystyczno-kulturalnego, dlatego uczniowie 
Queen Ethelburga’s zachęcani są do bliŜszego zainteresowania się sztuką i do rozwoju 
posiadanych zdolności kreatywnych przy wykorzystaniu urządzeń i pomieszczeń najwyŜszej jakości. 
 
Nasze Centrum Sztuki i Projektowania posiada komputerowo wspomagany sprzęt do projektowania 
graficznego i obróbki zdjęć; mamy tu równieŜ Studio Sztuk Pięknych. Wielu uczniów zajmujących 
się sztuką w szkole Queen Ethelburga’s kontynuuje naukę w wyŜszych szkołach sztuk pięknych lub 
na uniwersytetach. 
 
Zaspokajamy potrzeby dotyczące kaŜdego rodzaju muzyki, czy to jako przedmiotu nauczanego w 
klasie lub indywidualnie, czy to jako integralnej części  programu sztuk dramatycznych. 
Wykwalifikowani nauczyciele prowadzą lekcje nauki gry na wielu instrumentach. Posiadamy wiele 
sal przeznaczonych do indywidualnych ćwiczeń, salę z elektronicznymi instrumentami klawiszowymi 
oraz studio muzyczne, wszystko to po to, aby zachęcić uczniów posiadających róŜnorodne talenty 
do ich rozwijania  niezaleŜnie od ich zaawansowania. 
 
Muzyka, sztuki wizualne i aktorstwo łączą się w jeden program zajęć kulturalnych, z którego nasza 
szkoła czerpie uzasadnioną dumę. Nowe klimatyzowane studio aktorskie jest wyposaŜone w 
profesjonalne oświetlenie i sprzęt estradowy wraz z kamerami. Studio to moŜna szybko zamienić w 
teatr dla 200 osób i regularnie wystawiać w nim  szkolne przedstawienia i produkcje muzyczne. 
Podjęcie nauki sztuki aktorskiej na poziomie egzaminów A-level nie jest wcale rzadkością wśród 
naszych uczniów, którzy równieŜ w tej dziedzinie mają wspaniałe osiągnięcia. 



Every human being 
has the ability to excel  

 
Career development 
 

Queen Ethelburga’s adopts an enlightened and positive approach to career development, helping all 
pupils, throughout their school career, to make plans for later life based upon their abilities and       
interests. 
 
The subject is well resourced; our computer database includes substantial careers information, as do 
the school’s libraries. Talks and presentations by outside speakers provide objective information 
which supplements the discussions held between pupils and teachers at formal and informal levels. 
The school is a member of the Independent Schools Careers Organisation, and several staff are 
trained Careers Advisors. 
 
The pupils’ longer-term objectives become more clearly focused and form a strong basis for success 
at GCSE examinations and A-level examinations because career targets, and the means of attaining 
them, have been thoroughly understood. 
 
The scope of learning within our programme is wide, supported by a highly trained graduate teaching 
staff who, in turn, enjoy the support of the most modern equipment, a plentiful supply of text books 
and excellent library and reference provision. 
  
Investment in academic facilities is continuous, a mark of our determination to uphold our  reputation 
for high academic achievement and extend it still further in the future. It is no accident that Queen 
Ethelburga’s has a history of being  a top UK School for academic examination results. 
 

The Arts 
 

Without a vibrant artistic culture, life would be the poorer and, therefore, Queen Ethelburga’s pupils 
are encouraged to take a close interest, using facilities of the highest quality to nurture their individual 
creativity. 
 
Our Art and Design centre includes facilities for computer-aided graphic design and photography, as 
well as the Fine Arts studio. Many Queen Ethelburga’s Art students progress to higher education 
courses at art colleges and universities. 
 
Every aspect of Music is catered for, both as a specific area of class and  individual study and as an 
integral part of our Dramatic Arts programme. Highly qualified teachers provide tuition on a wide 
range of instruments. There are plenty of individual music practice rooms, a keyboard laboratory and 
a Music studio to encourage all pupils, whatever their musical talent, from the beginner to the         
accomplished musician. 
 
Music, the visual arts and performance 
combine in a programme of cultural 
activities of which the College is justly 
proud. A new, air-conditioned drama 
studio is equipped with professional 
standard lighting and stage equipment, 
complete with closed circuit television. 
It can be quickly transformed into a 
200-seat theatre to stage the school’s 
regular theatr ical and musical          
productions. Studying the Performing 
Arts to A-level examination standard is 
a popular option with some of our    
students, who achieve excellent     
results. 

  



Tradycyjne metody nauczania 
połączone z talentem i 
profesjonalizmem 
 

Przedmioty humanistyczne 
 

W szkole Queen Ethelburga’s najwaŜniejsze są osiągnięcia w nauce, wiodące do udanej kariery 
zawodowej; nauka szkolna współgra z potrzebami Ŝycia codziennego. 
 
Tą samą perspektywę stosujemy w nauczaniu przedmiotów humanistycznych, które poszerzamy o 
przedmioty takie jak: religioznawstwo, historia i geografia. Właśnie o te waŜne przedmioty dbamy 
szczególnie, poniewaŜ szkoła połoŜona jest w pobliŜu najciekawszych terenów kraju pod względem 
geograficznym i historycznym, co umoŜliwia przeprowadzanie lekcji w terenie.  
 
Przedmioty dotyczące naszego codziennego Ŝycia, są uaktualniane w ramach oferowanego przez 
nas pakietu biznesowego. Wszyscy uczniowie uczą się obsługi komputera i informatyki i mogą 
zdobyć doświadczenie w pracy dzięki Programowi Zarządzanie Przedsiębiorstwami dla Młodych 
(Young Enterprise Business Management Scheme), w którym uczniowie Queen Ethelburga’s 
odnoszą wielkie sukcesy. 
 

Języki obce 
 

Nasz róŜnorodny i stale rozrastający się dział języków obcych oferuje uczniom moŜliwość nauki 
języków europejskich, a dzięki temu, Ŝe nauczycielami są osoby, które uczą swoich języków 
ojczystych i zawsze słuŜą pomocą, uczniowie mają okazję nauczyć się dobrej wymowy i płynności 
oraz nabyć pewności w posługiwaniu się językiem obcym. 
 
Oddział języków obcych ma w ofercie następujące pomoce naukowe: laboratorium językowe, 
multimedialne programy komputerowe, podręczniki, kasety, gazety i czasopisma.  
 
Nasze nowoczesne odbiorniki telewizji satelitarnej i radiowe umoŜliwiają odbieranie programów w 
wielu językach  i transmitowanie ich podczas lekcji danego języka. Prowadzimy naukę języka 
francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego oraz innych języków. 
 

Przedmioty ścisłe 
 

Do przedmiotów ścisłych zalicza się chemię, fizykę, biologię i psychologię, z których kaŜdy 
dysponuje osobnym, dostosowanym do swoich potrzeb laboratorium. Wszyscy nauczyciele 
przedmiotów przyrodniczych to specjaliści z wyŜszym wykształceniem. 
 
Nauka matematyki i przedmiotów ścisłych została tak zorganizowana, aby połączyć teorię z jej 
praktycznym zastosowaniem. Pomaga to naszym uczniom w rozwinięciu analitycznego podejścia, 
które z pewnością będzie pomocne w kaŜdym aspekcie ich pracy naukowej. 
 
Poszerzanie wiedzy naszych uczniów, ich znajomości podstaw przedmiotów przyrodniczych, które 
są przedmiotami obowiązkowymi polega na łączeniu nauki z jej zastosowaniem w Ŝyciu codziennym, 
oraz w przyszłości. Zachęcamy uczniów do naukowego podejścia polegającego na zadawaniu pytań 
oraz do odkrywania twórczych stron w pogłębianiu wiedzy z tych przedmiotów. 



Traditional teaching 
with flair and professionalism 

 
The Humanities 
 

The emphasis at Queen Ethelburga’s is on academic achievement as a means to successful and   
fulfilling career opportunities; all coursework is overlaid with a relevance to everyday life. 
 
We take a similarly broad view of the humanities, which we extend far beyond the subject based  
contexts of Religious Studies, History and Geography, although, as the school is located close to 
some of the best geographical and historical fieldwork sites in the country, those important subjects 
are well catered for.  
 
Studies relating to the fabric of our daily lives are brought right up to date within the Business Suite. 
All pupils take courses in Computer Literacy and Information Technology and can gain experience of 
the world of work via the Young Enterprise Business Management Scheme at which Queen Ethel-
burga’s students have been extremely successful. 
 

Languages 
 

Our diverse and ever-expanding modern languages department offers students the opportunity to 
study European languages and, because they are often helped by teachers who are native speakers, 
they also learn good pronunciation and come to speak the language fluently, with confidence. 
 
The languages department is generously resourced with a language laboratory, multi-media        
computers, textbooks, cassettes, newspapers and magazines.  
 
Our advanced satellite TV and radio receiver enables the school to receive multiple foreign language 
broadcasts simultaneously and beam them individually into the relevant language lessons. Teaching 
in French, Spanish, German, and other languages is provided. 
 

The Sciences 
 

A science centre encompasses the Chemistry, Physics, Biology and Psychology departments whilst 
providing separate, purpose-fitted laboratories for each discipline. All science staff are graduate     
specialists. 
 
The study of Maths and the sciences is structured to demonstrate the links between ideas,              
experimentation and practical applications. This helps our pupils to develop a clear analytical         
approach which will contribute to every facet of their academic work. 
 
Advancing each pupil’s knowledge of the scientific       
fundamentals, as part of the school’s core curriculum, is 
linked with the relevance of science to everyday life now 
and in the future; the pupils are encouraged to adopt a 
questioning approach to their studies and explore the 
creative aspects of scientific development. 

 



Sztuka i teatr, 
kreatywność i wyobraźnia 
 
 
 

 
KaŜdy, kto uwaŜa, Ŝe sztuka to tylko kapanie farbą na papier, myli się bardzo. W Queen 
Ethelburga’s sztuka bardzo rozwija uczniów. Patrzenie i widzenie rozwija zdolność myślenia i 
twórczego działania, budowania świadomości uczucia i wyobraźni.  
 
Dlatego uwaŜamy, Ŝe sztuka jest bardzo waŜna. Uczniowie uczą się rysunku, malowania, 
drukowania, fotografiki, sztuki kolaŜu, tekstyliów, projektowania, komputerowej i rastrowej obróbki 
zdjęć, rzeźby, rzemiosła, architektury, wykonywania modeli i konstrukcji.  
 
Sztuka przede wszystkim rozwija kreatywność, która uaktywnia się równieŜ we wszystkich innych 
dziedzinach. 
 
Zajęcia z gry aktorskiej w Queen Ethelburga's dostarczają uczniom bezpiecznego środowiska, w 
którym mogą odkrywać sytuacje, role i związki, zaczerpnięte z rzeczywistego i wyobraŜonego Ŝycia. 
Celem tego moŜe być przekazywanie odbiorcom idei i uczuć, poszukiwanie potencjalnych przyczyn i 
konsekwencji lub odkrywanie języka w jego róŜnych kontekstach. 
 
Teatr daje uczniom szansę na rozwój takich umiejętności, jak: ruch, mimika, improwizacja, 
reŜyserowanie, dramatopisarstwo i wystąpienia publiczne. 
 
Zdolność efektywnego komunikowania się jest waŜne w kaŜdym wieku, a szczególnie w Ŝyciu 
dorosłym. Wczesne rozpoczęcie nauki w tej dziedzinie moŜe rozwinąć pewność siebie, która będzie 
dziecku bardzo potrzebna w Ŝyciu dorosłym. 
 
NaleŜyte uznanie funkcji teatru jest równieŜ waŜne i wiele osób, które rozpoczęły przygodę z teatrem 
w młodym wieku na całe Ŝycie odkryło przyjemność z uczestnictwa w teatrze.  
 
Zachęcamy uczniów do tego, by pracowali z pewnością siebie i radością. Współpraca kwitnie i 
kaŜda klasa danego roku przygotowuje przedstawienia dla uczniów ze starszych klas, rodziców i 
przyjaciół. 
 
W Wielkiej Brytanii organizowane są specjalistyczne egzaminy teatralne przez Lodyńską Akademię 
Muzyki i Sztuki Dramatycznej, zwaną LAMDA (The London Academy of Music and Dramatic Art). 
Nasi uczniowie regularnie zdobywają najwyŜsze noty w tych egzaminach. 



Art and Drama 
Creativity, and imagination 

 
 
Anyone thinking Art is just splashing some paint onto paper would be wrong. At Queen Ethelburga’s, 
Art  enhances and improves so much in a pupil. It develops the ability to think and act creatively, 
building sensory awareness and imagination by looking and seeing.  
 
We therefore think Art is  important. Students  cover such topics as; Drawing, Painting, Printmaking,   
Photography, Collage, Textiles, Design, Computer and raster generated images, Sculpture, Crafts, 
Architecture, Model making and Constructions.  
 
Above all else Art develops creativity which spills over into so many other subject areas. 
 
Drama classes in Queen Ethelburga's provide a safe environment for students to explore situations, 
roles and relationships derived from real and imaginary life. This can be for such purposes as      
communicating ideas and feelings to an audience, investigating possible causes and consequences, 
or exploring the use of language in different contexts 
 
Drama provides students with the opportunity to develop a range of skills such as movement, mime, 
improvisation, play building, scriptwriting and public speaking. 
 
The ability to communicate well is vital at all ages and never more so than latter in adult life. An     
enjoyable early start in this area can develop confidence for years to come. 
 
Appreciation of Drama is also important and many individuals have found their life long enjoyment of 
the theatre started when they were young. 
 
Students are encouraged to work with confidence and enjoyment. Cooperation is fostered and each 
year level presents performances to the other students in Senior School, parents and friends. 
 
In the United Kingdom there are specialised Drama examinations managed by a body called 
LAMDA. Our pupils regularly achieve excellent results in these examinations. 
 
LAMDA GRADE RESULTS ~ EXCELLENT 



Koncerty chóralne i muzyczne - 
słuchanie i komponowanie 
 
 

Muzyka dla wszystkich to nasza podstawowa zasada, którą kieruje się ten dział. Udział w 
koncertach instrumentalnych i chóralnych uczy lojalności, pewności siebie oraz poszanowania 
jakości. Wszyscy uczniowie biorą udział w lekcjach nauki gry na instrumentach lub śpiewu, 
słuchania i komponowania. Nauka śpiewania zaczyna się juŜ od 7. do 13. roku nauki, a w jej 
programie znajdują się róŜne style muzycznych, jak: kanony okręŜne i kanony zwykłe, piosenki 
ludowe, szanty, hymny, pieśni religijne, piosenki z przedstawień, rhythm and blues, muzyka 
klasyczna, rockowa i popowa.  
 
Wielu uczniów pobiera prywatne lekcje nauki gry na przynajmniej jednym instrumencie. Uczniowie 
grają na wielu róŜnych instrumentach na róŜnym poziomie umiejętności i entuzjazmu. Zachęca się 
ich do grania w zespołach i grupach. Mamy równieŜ wspaniały chór, który występował w słynnych na 
całym świecie katedrach: w katedrze w Yorku oraz w Ripon. Nauka muzyki obejmuje naukę 
śpiewania, proste komponowanie i teorię kompozycji, jak równieŜ wprowadzenie do słuchania 
muzyki klasycznej i współczesnej.  
 
Szczególnie waŜne jest dla nas to, aby ci, którzy grają na instrumentach i śpiewają, mieli okazję do 
słuchania i cieszenia się muzyką Ŝywą, dlatego od czasu do czasu odwiedzają nas muzycy lub 
organizujemy wyjścia na  koncerty lokalne.  
 
Mamy to szczęście, Ŝe znajdujemy się w okolicy, gdzie jest wiele okazji, aby uczestniczyć w  
przedstawieniach teatralnych i koncertach muzycznych na najwyŜszym poziomie wykonania. 
 
W Wielkiej Brytanii specjalistyczne egzaminy muzyczne organizowane są przez Królewskie 
Towarzystwo Muzyków, zwane w skrócie RSM (The Royal Society of Musicians). Nasi uczniowie 
regularnie zdobywają najwyŜsze noty w tych egzaminach. 



Choral and Music 
Performing ~ listening ~ composing 

 
Music for all is a fundamental principle of the department's work. Participation in instrumental and 
choral ensembles inspires loyalty, confidence and an appreciation of quality. All pupils follow a 
course based on performing, listening and composing. A wide range of vocal music is available from 
Year 7 to 13, encompassing many styles of music including: rounds, canons, folksongs, sea        
shanties, hymns,  spirituals, show songs, rhythm and blues, classical, rock and pop.  
 
A number of students receive individual tuition in at least one instrument, and a wide range of        
instruments are enjoyably played with various degrees of skill and enthusiasm. Students are         
encouraged to play in the various ensembles and groups. There is a superb choir which has sung at 
the world famous York Minster and Ripon Cathedral. The musical course includes form singing,     
simple composition and theory, and an aural instruction to music classical and modern.  
 
We feel that it is particularly important that those who play and sing should hear and enjoy good 'live' 
music so there are occasional visiting musicians, and visits to local concerts.  
 
We are fortunate to be situated in an area so well provided with opportunities to see professional 
drama and music of the highest standards. 
 
In the United Kingdom there are specialised Music examinations managed by a body called RSM. 
Our pupils regularly achieve excellent results in these examinations. 



QE jest obecnie przez wielu 
uznawana  za wybitne centrum 
nauczania przedmiotów 
przyrodniczych 
 

Co sprawia, że nasza szkoła celuje w nauczaniu 
przedmiotów przyrodniczych?  
 

Być moŜe dobre wyposaŜenie? Rzeczywiście dysponujemy świetnym wyposaŜeniem z czterema 
najnowocześniejszymi klimatyzowanymi laboratoriami, który uzupełnia wysokiej jakości sprzęt 
komputerowy oraz interaktywny sprzęt do telekonferencji. Ponadto zainwestowaliśmy ponad 100 000 
funtów w nowy sprzęt i pomoce naukowe. Nasi doświadczeni pracownicy posiadają specjalizacje z 
trzech dyscyplin naukowych: fizyki, chemii i biologii i rzeczywiście potrafią rozbudzić w uczniach 
entuzjazm i zachęcić ich do poszukiwań naukowych.  
 

A co z dobrymi wynikami?  
 

Wyniki z przedmiotów ścisłych w Queen Ethelburga’s są wyjątkowe.  Podobny obraz wyłania się na egzaminach 
GCSE i A-level. Fizyka, chemia i biologia znajdują się wśród przedmiotów, które najczęściej zdawane są na 
egzaminie A-level. Wskaźnik zdanych egzaminów wynosi zazwyczaj 100% na egzaminie A-level z matematyki i 
przedmiotów przyrodniczych z około 70% wszystkich wyników A i B. 
 

Jest jeszcze coś, co sprawia, że przedmioty przyrodnicze w 
Queen Ethelburga’s są wyjątkowe... 
 

Jest to sam entuzjazm do przedmiotów przyrodniczych. Dowodem na to jest liczba uczniów, którzy 
kończą naszą szkołę i pragną zdobywać dyplomy uniwersyteckie w zakresie nauk przyrodniczych 
teoretycznych i stosowanych. W ostatnich latach nasi uczniowie podjęli studia na wydziale Nauk 
Weterynaryjnych w Cambridge, Nauk Przyrodniczych w Oksfordzie, Cambridge i Durham, na 
medycynie w Newcastle oraz Nauk Łączonych na uniwersytecie Imperial College London oraz na 
University College w Londynie. Przedmioty przyrodnicze są tu wręcz zaraźliwe, nawet poza 
klasopracowniami. Obecnie przygotowujemy projekt z dziedziny środowiska, w których uczniowie 
mogą poznać prawdziwą naukę i jej wpływ na nasz świat. Mamy teŜ kluby naukowe, w tym nowo 
otwarty klub astronomiczny. W tym roku nasi młodzi naukowcy wezmą udział w lokalnych i krajowych 
eksperymentach oraz konkursach. Co miesiąc odbywają się spotkania Towarzystwa Nauki, a 
uczestniczą w nich goście z wystąpieniami w zakresie róŜnych dyscyplin naukowych. Przedmioty 
przyrodnicze i matematyka przynoszą uczniom duŜo radości i są czymś więcej niŜ tylko dodatkowymi 
przedmiotami widniejącymi w programie nauczania. 
 
Rok 7. i 8.  
- Program nauczania przedmiotów przyrodniczych skupia się na nauczaniu poprzez zajęcia 
praktyczne i odkrywanie. 
 

Rok 9.  
- Uczniowie są przygotowywani do sprostania zajęciom przygotowawczym do egzaminów GCSE 
poprzez wprowadzenie do kaŜdego przedmiotu z osobna: biologii, chemii i fizyki.  
 

GCSEs (Rok 10. i 11.)  
- Wszyscy uczniowie uczą się trzech przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii i fizyki jako 
przedmiotów, z których moŜna uzyskać dwie oceny (double award). Wyniki egzaminów GCSE są 
zawsze na bardzo wysokim poziomie.  
 

Egzaminy A-levels (Rok 12. i 13.)  
Biologię, chemię i fizykę moŜna zdawać na egzaminach AS-level (czas przygotowania: jeden rok) 
oraz A-level (dwa lata przygotowania). Przedmioty przyrodnicze są bardzo popularne i uczniowie 
osiągają wybitne wyniki w egzaminach. Wielu z naszych uczniów uczących się przedmiotów 
przyrodniczych podjęło studia uniwersyteckie na kierunkach nauk przyrodniczych i pokrewnych, jak 
medycyna, weterynaria, nauki przyrodnicze, inŜynieria chemiczna i elektryczna, chemia, biochemia 
oraz fizyka.  



QE ~ now considered by many as a  
Centre of Excellence for Science 

 

What makes our school excel  
in Science?  
 

Good facilities perhaps? We certainly have these, with four 
state-of-the-art, air-conditioned laboratories complete with a 
high level of computing facilities and interactive whiteboard  
technology. We have further invested over £100,000 in new 
equipment and resources. Our highly experienced staff have 
individual subject specialisations in the three disciplines of   
Physics, Chemistry and Biology and really know how to enthuse 
and stimulate enquiry.  
 

What about good results?   
 

Queen Ethelburga’s Science results are exceptional. A similar picture emerges at the GCSE and        
A Level examinations. Physics, Chemistry and Biology rank amongst the most popular subjects at     
A level. There is usually a 100% A-Level pass rate for Maths and Science with approximately 70% of 
all grades at A and B. 
 

There is something else that makes the Science special 
at Queen Ethelburga’s….. 
 

It is the enthusiasm for Science itself.  The evidence here is in the number of students who leave us 
to pursue University Degrees in Pure and Applied Science disciplines.  In recent years our students 
have read Veterinary Science at Cambridge, Natural Sciences at Oxford, Cambridge and Durham, 
Medicine at Newcastle and combined sciences at Imperial and UCL. The Science here is infectious 
even beyond the classroom. We are setting up an environmental project in the grounds where      
students can experience real life Science and its effects on our world.  There are Science clubs     
including a newly formed Astronomy club.  This year our young Scientists will take part in local and 
national experiments and  competitions. Science Society meetings take place monthly, bringing in, as 
they do, speakers from a range of scientific disciplines. Science, together with Mathematics, is       
enjoyed rather than just being another subject in the curriculum. 
 

Years 7 and 8  
- the science syllabus concentrates on teaching through practical work and discovery 
 

Year 9  
students are prepared for the demands of GCSE examination courses by introducing them to the 
separate sciences of Biology, Chemistry and Physics.  
 

GCSEs (Years 10 & 11)  
- all students cover the three sciences of Biology, Chemistry and Physics as the double award. 
GCSE examination results are always of a high standard.  
 
A-levels (Years 12 & 13)  
Biology, Chemistry and Physics are available as separate subjects at AS-level (one year) and A-level 
(two year). Science subjects are popular and students achieve excellent examination results. Many 
of our science students have gone on to read sciences and related subjects at university including 
medicine, veterinary science, environmental science, chemical and electrical engineering, chemistry, 
biochemistry and physics.  

 



Przedmioty przyrodnicze – sukcesy w 
nauczaniu – wyposażenie, profesjonalni, oddani 
nauczyciele – inwestycje 
 
 

 
A-level: Biologia  
 

- Biologia na poziomie egzaminu A-level oparta na programie przygotowującym do egzaminów 
GCSE, daje moŜliwość bardzo dobrego zrozumienia podstawowych zasad biologii oraz odkrycia ich 
nowoczesnego zastosowania. Jest to doskonała podstawa do pogłębiania wiedzy na studiach 
wyŜszych na kierunkach biologicznych lub pokrewnych, jak: medycyna, weterynaria, nauki 
przyrodnicze, mikrobiologia, genetyka, fizjoterapia, pielęgniarstwo, studia hippiczne oraz 
wychowanie fizyczne i sport. Program obejmuje następujące zagadnienia: molekuły, komórki i 
układy; zastosowanie biologii; dziedziczność, ewolucja i ekosystemy; fizjologia i środowisko; zajęcia 
praktyczne.Osiągamy bardzo dobre wyniki w egzaminach A-level: na ogół 50% to stopnie A and B. 
 

A-level: Chemia 
 

- Uczniowie zdobywają wiedzę na temat „znaczenia Ŝycia, kosmosu i wszystkiego wokół nas”. 
Zaliczenie tego przedmiotu jest podstawowym warunkiem do rozpoczęcia kariery w większości 
teoretycznych i stosowanych nauk przyrodniczych, w tym medycyny, medycyny weterynaryjnej i 
rolnictwa. Tematy, które zostały juŜ poruszane na egzaminach GCSE są poszerzane, a nacisk 
kładzie się na rozumienie i zastosowanie zasad. Do analizy i oceny danych oraz hipotez stosujemy 
róŜnorodne metody, równieŜ ćwiczenia praktyczne i informatykę. Osiągamy bardzo dobre wyniki w 
egzaminach A-level: na ogół 85% to stopnie A and B. 
 

A-level: fizyka 
 

- nauka wszystkich głównych zagadnień z egzaminu GCSE odbywa się na wyŜszym poziomie i 
często zawiera więcej zagadnień matematycznych. Przydatność tego przedmiotu jest podkreślone 
przez ujęcie zastosowanie teorii w Ŝyciu codziennym. Kurs ten będzie więc inspiracją i wyzwaniem 
dla kaŜdego, kto pragnie posiąść prawdziwe zrozumienie świata fizycznego i społeczeństwa 
technologicznego w których Ŝyjemy. Program nauczania składa się z następujących tematów: siły i 
ruch; elektrony i fotony; właściwości fal; siły, pola i energia; kosmologia, ochrona radiologiczna, 
materiały, fizyka nuklearna i cząstek elementarnych. Kurs A-level jest doskonałym wyborem dla tych, 
którzy rozwaŜają podjęcie dalszą naukę i pracę w dziedzinie nauk medycznych, we wszystkich 
rodzajach nauki teoretycznych, inŜynierii oraz w wielu innych naukach stosowanych, jak technologia 
materiałowe i elektronika. Osiągamy bardzo dobre wyniki w egzaminach A-level:  na ogół 100% to 
stopnie A and B.. 
 
Bardzo duŜy teren naszej szkoły to doskonałe miejsce do przeprowadzania projektów 
przyrodniczych i konserwatorskich, natomiast nauka przedmiotów przyrodniczych urozmaicana jest 
regularnie organizowanymi wycieczkami, wycieczkami w teren, uczestniczeniem w wykładach, 
zwiedzaniem obserwatoriów, muzeów i elektrowni. Nasi uczniowie biorą udział w krajowych i 
lokalnych konkursach. 
 
Dzięki naszym sukcesom w nauczaniu, wyposażeniu, 
profesjonalnym, oddanym nauczycielom i  stałym inwestycjom, 
Queen Ethelburga’s College uważana jest obecnie przez wielu za 
wybitne centrum nauczania przedmiotów przyrodniczych. 



Science ~ Academic Success ~ Facilities,  

Professional, Dedicated Staff ~ Continual Investment 

 
 
A-level Biology  
 

- builds on the GCSE examination course, A-level Biology provides 
an opportunity to gain a sound understanding of fundamental       
biological principles, whilst exploring modern applications. It provides 
a foundation for further study of Biology or related subjects in higher 
education including medicine, veterinary science, environmental   
science, microbiology, genetics, physiotherapy, nursing, equine   
studies and sports science. The course covers, molecules, cells and 
systems; applications of Biology; inheritance, evolution and          
ecosystems; physiology and the environment; and practical        ex-
ercises.  Our A-Level results are excellent: With a usual 50% Grades 
A and B. 
 

A-level Chemistry  
 

- students gain a developing insight into "the meaning of life, the universe and everything".            
The course is an essential prerequisite for careers in most branches of pure and applied sciences 
including medicine, veterinary medicine and agriculture. Concepts covered at GCSE level              
examinations are expanded and emphasis is placed on the understanding and application of          
principles. A variety of methods are used to analyse and evaluate data and hypotheses including 
practical work and information technology. Our A-Level results are excellent: With a usual 85% 
Grades A and B. 
 

A-level Physics  
 

- all main themes covered at GCSE level are studied to a greater depth and often with a higher 
mathematical content. The relevance of the course is stressed by looking at the applications of the 
theory to our everyday lives. The course will therefore prove stimulating and challenging for any    
student who is keen to gain a real understanding of the physical world and the technological society 
in which we live. Course content includes: forces and motion; electrons and photons; wave           
properties; forces, fields and energy; cosmology, health physics, materials and nuclear and particle 
physics. The A-level course is excellent for those considering careers in medical sciences, all forms 
of pure science, engineering and many other applied sciences such as materials technology, and 
electronics. Our A-Level results are excellent: With a usual 100% Grades A and B. 
 
Whilst the very large school site provides magnificent grounds for environmental and conservation 
projects, science studies are enhanced with regular outings, field trips and visits to lectures,           
observatories, museums, and power stations. Our students compete in national and local             
competitions.  

 

 
 
Due to our Academic success,            
facilities, professional dedicated 
staff and continual investment, 
Queen Ethelburga’s College is now 
considered by many as  a Centre of 
Excellence for Science. 

 



Zajęcia  
sportowe 
 
 
 
Świetnie opanowanie wielu umiejętności oraz duch walki zespołowej są nadrzędnymi celami w 
szkole Queen Ethelburga’s, i dlatego zachęcamy kaŜdego ucznia, by w pełni wykorzystał całą gamę 
proponowanych zajęć szkolnych, artystycznych i sportowych. 
 
Wszechstronny wybór sportów indywidualnych i grupowych umoŜliwia uczniom odkrycie ich 
własnych preferencji i rozwój odpowiednich umiejętności. 
 
Szkoła posiada wspaniałe Centrum Hippiczne i oferuje lekcje jazdy według standardów Brytyjskiego 
Towarzystwa Hippicznego (British Horse Society), dla początkujących oraz na konkurencyjnych 
poziomach na koniach sprowadzonych przez uczniów lub koniach. 



Sporting 
activities  

        

Individual excellence and a good team spirit are the overriding aims at Queen Ethelburga’s, and we 
encourage every pupil to take full advantage of our entire range of academic, artistic and sporting  
activities. 
 
A comprehensive choice of individual and team sports enables pupils to find their own preferences 
and develop the relevant skills. 
 
The school has a marvellous Equestrian Centre and offers lessons to full British Horse Society     
standard, from beginners to fully competitive levels, using pupils’ own horses or horses provided by 
the school. 

 

New £6m Sports Centre Now Open 



Perfekcja osobista 
i duch walki zespołowej 
 
 
 
Celujemy w wielu dyscyplinach sportowych i często zapraszamy do nas inne prywatne i publiczne 
szkoły. Mamy równieŜ doskonały podgrzewany basen kryty, gdzie moŜna wspaniale wypocząć. 
 
W naszych duŜych halach sportowych oferujemy salę gimnastyczną, badminton, jak równieŜ duŜy 
wybór róŜnych dyscyplin sportowych. Dysponujemy równieŜ wieloma mniejszymi salami 
gimnastycznymi  



 Individual excellence 
and a good team spirit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We excel at many sports and we play host to other  independent schools. We also have an              
excellent heated indoor leisure swimming pool. 
 
Our large, sports hall can provide gym, badminton, and also a large range of sporting activities. 
There are also numerous smaller gymnasium areas.  



Wspaniałe wyposażenie  
i możliwości... 
 
 
 
Na nasze wspaniałe wyposaŜenie składają się:  
 
► 20 oświetlone boiska do siatkówki i koszykówki 
► 1 podświetlane boisko do piłki noŜnej o międzynarodowych wymiarach 
► 1 podświetlane boisko do rugby o międzynarodowych wymiarach 
► 20 podświetlanych siatek do trenowania rounders lub gry w krykieta 
► 2 kryte, podświetlane boiska do siatkówki 
► najnowocześniejszy sprzęt do pomiaru sprawności fizycznej 
► 2 kryte, podświetlane boiska sportowe 
► 3 kryte, podświetlane boiska do gry w netball 
► 5 krytych, podświetlanych kortów tenisowych 
► 1 kryta podświetlana bieŜnia 
► 1 podświetlane boisko do piłki noŜnej o wymiarach połowy boiska 
► 4 osobne sale gimnastyczne 
► 1 podświetlane boisko do trenowania gry w krykieta 
► kryty, podgrzewany basen 
► 1 podświetlane boisko do mistrzostw w krykiecie 
► 6 elektrycznych bieŜni 
► 2 podświetlane skocznie z piaskiem do skoków w dal  
► 2 podświetlane skocznie do skoków wzwyŜ 
► 2 podświetlane boiska do gry hokejowej 
► 2 sauny terapeutyczne 
 
Zachęcamy do brania udziału w interesujących zajęciach organizowanych poza kampusem. 
KaŜdego lata prowadzimy specjalny kurs dla uczniów roku 7. i 8., wśród których najpopularniejsze 
są wspinaczka górska, kajakarstwo, spuszczanie się po linie oraz grotołastwo.  



Superb equipment, facilities  
and opportunities... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Our facilities are superb and include:  
 
► 20 floodlit practice netball / basket ball training areas 

► 1 floodlit international sized sports football pitch 

► 1 floodlit international sized sports rugby pitch  

► 20 floodlit rounders / cricket practice nets 

► 2 floodlit all-weather volleyball courts 

► hi-tech fitness measuring equipment 

► 2 floodlit, all-weather sports  courts 

► 3 floodlit, all-weather  netball courts  

► 5 floodlit, all-weather tennis courts 

► 1 floodlit all-weather running track 

► 1 floodlit half sized football pitch 

► 4 separate fitness gymnasiums 

► 1 floodlit cricket practice pitch 

► heated indoor swimming pool 

► 1 floodlit cricket master pitch 

► 6 electric running machines 

► 2 floodlit sand long jumps 

► 2 floodlit high jump areas   

► 2 floodlit hockey pitches 

► 2 therapy saunas 

 
Off-campus we encourage an interest in outdoor  activities and run a special course each summer 
term for members of the Year 7 and 8 forms, in which rock-climbing,  canoeing, abseiling and caving 
are amongst the  highlights.  



10 akrów podświetlanych  
terenów sportowych 
 
 
 
Wyprawy weekendowe to świetny trening przed zdobyciem Nagrody Księcia Edynburga (Duke of 
Edinburgh’s Award). Ponadto organizujemy równieŜ wyjazdy na narty do Austrii i Francji. 
Zachęcamy wszystkich uczniów do uznania wagi i znaczenia ćwiczeń fizycznych i zachowania 
właściwej diety w prowadzeniu zdrowego trybu Ŝycia. 
 
Nagroda Księcia Edynburga ustanowiona została w Wielkiej Brytanii przez Rodzinę Królewską, 
dotyczy wielu dyscyplin sportowych i ma na celu propagowanie dbałości o dobrą kondycję fizyczną, 
rozwój pewności siebie i zdolności przywódczych. 



 10 acres of 
floodlit resources 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Weekend expeditions provide training for the Duke of Edinburgh’s Award and we run 
ski-ing trips to Austria and France. We encourage every pupil to recognise the            
importance of physical exercise and good diet in maintaining a fit and healthy lifestyle. 
The Duke of Edinburgh Award was founded by the United Kingdoms Royal Family.       
It covers a multiplicity of activities designed to encourage physical fitness, confidence 
and leadership. 

 

 



Zainteresowania  
pozaszkolne 
 
 
 
 
śycie w szkole Queen Ethelburga’s  wzbudza zainteresowanie i entuzjazm uczniów w czasie lekcji i 
poza nimi. 
 
Oczekujemy i zachęcamy naszych uczniów do tego, aby rozwijali swoje zainteresowania w wielu 
kierunkach, a efekty tego widać wyraźne w ilości  klubów i towarzystw, które niesamowicie 
rozszerzają społeczny, artystyczny, sportowy i naukowy zakres zainteresowań oferowanych przez 
szkołę. 
 
Nasze główne zajęcia sportowe i jazda konna zostały juŜ przedstawione w innych częściach tego 
prospektu; jednak kontynuując ten waŜny temat naleŜy zauwaŜyć, Ŝe Queen Ethelburga’s ma 
wspaniałe osiągnięcia w zdobywaniu złotych, srebrnych i brązowych medali w konkursach o 
Nagrodę Księcia Edynburga. 
 
Muzyka i teatr to inne bardzo popularne zajęcia pozaszkolne, zarówno jako hobby i jako 
przygotowanie do licznych przedstawień prezentowanych co roku przez uczniów szkoły Queen 
Ethelburga’s. 
 
Regularnie odbywają się wyjścia na imprezy kulturalne takie jak teatr, balet, opera czy koncerty 
symfoniczne. 
 
Zajęcia w szkolnych klubach i towarzystwach zakrojone są na szeroką skalę. Plastyka, szachy, 
badminton, chór, informatyka, piłka noŜna, języki obce, siatkówka, gotowanie, dyskusje, teatr, 
aerobik – wszystkie te dziedziny mają swoje kluby podobnie jak inne zainteresowania od robót 
ręcznych do ratowanie Ŝycia. 
  
„Nauka Ŝycia” to główny cel szkoły Queen Ethelburga’s i dlatego staramy się realizować go w 
kaŜdym aspekcie zajęć prowadzonych przed, w czasie  i po lekcjach. 

 

 

 

 

 

 
Kilka przykładów z naszych sukcesów: 
 
Beth Kellham:  
8 A* GCSE + 4 oceny A na egzaminach A-level; studiuje weterynarię w New Hall, Cambridge. 
 
Kat Birdsall:   
10 A* GSCE + 5 ocen A,  A-level; studiuje nauki przyrodnicze w Queens, Cambridge. 
 
Ana Dugdale:  
10 A* GCSE + 5 ocen A,  A-level; studiuje nauki przyrodnicze w Trinity, Cambridge. 
 
Naomi Mudie:  
8 A* GCSE + 6 ocen A, A-level; studiuje prawo w LSE. 
 
Claire Jarvis:  
10 A* GCSE + 5 ocen A, A-level ; studiuje prawo w LSE. 



Outside 
interests 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For all our pupils, life at Queen Ethelburga’s sparks interest and enthusiasm both during and after 
classes. 
 
We expect and encourage our students to develop a wide range of interests, and this is reflected in 
clubs and societies which enormously extend the social, artistic, sporting and academic scope       
offered by the school. 
 
Our mainstream sporting and equestrian activities have been explained elsewhere in the brochure; 
continuing the active theme, Queen Ethelburga’s has an excellent record of achievement at Gold, 
Silver and Bronze in the Duke of Edinburgh’s Award Scheme. 
 
Music and Drama are popular after-school activities, both as hobbies and in preparation for the      
numerous performances given each year by Queen Ethelburga’s pupils. Outings to cultural events 
such as theatre, ballet, opera and orchestral concerts are regularly arranged. 
 
The activities of the school’s clubs and societies have enormous breadth. Art, chess, badminton, 
choir, computing, football, languages, volleyball, cookery, debating, drama, aerobics: all have active, 
well-supported clubs, together with many other interests, from crafts to life-saving. 
  
‘An Education for Life’ is our basic aim at Queen  Ethelburga’s, and we carry that aim into every facet 
of our activities before, during and after class. 

 
Some of our past successes: 
 

Beth Kellham ~ 8 A* GCSE + 4 A Grade A-Level  
~ reading Veterinary Science at New Hall, Cambridge. 
 

Kat Birdsall ~ 10 A* GSCE + 5 A Grade A-Level  
~ reading Natural Sciences at Queens, Cambridge. 
 

Ana Dugdale ~ 10 A* GCSE + 5 A Grade A-Level  
~ reading Natural  Sciences at Trinity, Cambridge. 
 

Naomi Mudie ~ 8 A* GCSE + 6 A Grade A-Level  
~ reading Law at LSE. 
 

Claire Jarvis ~ 10 A* GCSE + 5 A Grade A-Level  
~ reading Law at LSE. 



Thorpe 
Underwood Hall  
 
 
 
 
W sercu naszego wspaniałego kampusu pełnego nowoczesnych udogodnień leŜy Thorpe 
Underwood Hall. Posiadłość odznacza się pięknym połoŜeniem pomiędzy miejscowością Harrogate 
a miastem York. Od ponad tysiąca lat na naszym terenie znajdowały się budynki i budowle.   
 
W 1292 w Thorpe Underwood Hall mieścił się klasztor Fountains Abbey. Przeor i mnisi wybrali je 
jako miejsce skupienia. Do tej pory moŜna podziwiać okrągą sadzawkę - zabytek, która została 
pięknie odnowiona. Mnisi w przeszłości łowili w niej ryby i dzięki temu zawsze mieli poŜywienie czy 
to dla siebie, czy gości. 
 
W XIX wieku mieszkała tu przez jakiś czas i pracowała jako nauczycielka światowej sławy 
powieściopisarka angielska Anna Brontë. Po tragicznym poŜarze w 1895 słynny angielski 
budowniczy William Aneley z miasta York odbudował dzisiejsze budynki miasta, zaprojektowane w 
stylu Tudorów. Królewski architekt, Walter H. Brierley, zdobył nagrodę w dziedzinie architektury za 
projekt budynku Hall, w którym dzisiaj się mieścimy. 
 
Wiele dębowych belek ze starego budynku ocalało z wielkiego poŜaru i zostało wykorzystanych do 
budowy sali głównej. UwaŜa się równieŜ, Ŝe duŜa część kamieniarki pochodzi z czasów rzymskich. 
Thorpe Underwood Hall jest znany na całym świecie i często przyjmujemy zagranicznych gości, 
którzy zajmują się Ŝyciem pisarki Anny Brontë. 
 
Kampus na terenie Thorpe Underwood Hall Estate leŜy na olbrzymich połaciach pięknej angielskiej 
wsi i ma równieŜ zamknięty, otoczony murem, „tajemniczy ogród”, róŜany ogród francuski z fontanną 
i rozciągające się wokół pełne zieleni trawniki. Zespół ogrodników troszczy się o utrzymanie 
wspaniałego wyglądu tych terenów. 
 
Kampus Thorpe Underwood Hall, będąc świetną bazą dla szczęśliwej i bezpiecznej szkoły, ma 
niewiele równych sobie. 
 
Warto równieŜ pamiętać, Ŝe ze względu na usytuowanie, znajdujemy się z dala od przestępczości i 
nieprzyjemnych zdarzeń, które często kojarzą się z duŜymi miastami. Właśnie z tego  powodu wielu 
rodziców z innych krajów wybiera naszą szkołę. Nasz kampus jest bardzo bezpieczny, a nasi 
uczniowie są o wiele mniej naraŜeni na problemy, które napotkać moŜna w innych szkołach. 

 



Thorpe 
Underwood Hall  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
At the heart of our magnificent campus, with all its modern amenities, is Thorpe Underwood Hall. We 
are beautifully situated between town of Harrogate and city of York. For over 1,000 years there has 
been a building on our site. 
 
In 1292, the Monastery of Fountains Abbey occupied Thorpe Underwood Hall, which the Abbot and 
his Monks chose as a place to be calm. A historic circular pond, now beautifully restored, is still to be 
seen. The Monks used the fish it provided to have food always available for themselves and visitors. 
 
During the 19th century, the world famous writer Anne Brontë lived and taught at the House for a 
time. Following a disastrous fire in 1895, today’s building, designed in the Tudor style, was           
constructed by a very well known English builder called William Aneley of York. The Royal architect, 
Walter H. Brierley, won an architectural award for his design work in the building of the Hall we use 
today. 
 
Many of the oak beams from the old building were saved from the big fire and used in the main hall, 
and much of the stonework is thought to be Roman in original origin. For those who like history and 
beautiful buildings Thorpe Underwood Hall is well known all over the world and we often entertain 
visitors from overseas who are studying the life of the writer Anne Brontë. 
 
The campus on the Thorpe Underwood Hall Estate extends over a large area of beautiful English 
countryside and includes an enclosed, walled, ‘secret’ garden, a formal rose garden with a fountain, 
and large areas of green lawns. A team of gardeners keeps the entire site in superb condition. 
 
As a foundation for a happy and secure school environment, the Thorpe Underwood Hall campus 
has few equals. 
 
It is also worth remembering that because of where we are situated we are away from all of the crime 
and unpleasantness often associated with big cities. Many overseas   parents choose us for this very 
reason. Our campus is safe and secure. Our pupils are less likely to be involved with the problems 
found in some other schools. 



 

 

 



 

 



„Szósta Klasa ” –  
czas wyjątkowy  
 
 
 

Dwa ostatnie lata nauki w naszej szkole czyli uczniowie w 12. i 13. roku nauki nazywa się „Szóstą 
Klasą” (Sixth Form). Ten dwuletni okres kończy się egzaminami zwanymi A-levels. Po zakończeniu 
„Szóstej Klasy” uczniowie kontynuują naukę na uniwersytecie. „Szósta Klasa” w szkole Queen 
Ethelburga’s to coś więcej niŜ tylko dwuletni kurs zakończony egzaminami A-level. Jest to czas 
budowania mostu łączącego młodość z dorosłością, szkołę średnią  z wyŜszą i budowania kariery 
zawodowej. 
 
Jest to czas głębszego zaangaŜowania w środowisko lokalne i o docenienia zasłuŜonych 
przywilejów, jak równieŜ podejmowania się innych obowiązków w związku z działalnością szkoły i 
organizowania zajęć w kampusie. Oferujemy duŜy wybór kursów przedmiotowych przygotowujących 
do egzaminów A-level, z których wszystkie wymagają duŜego zaangaŜowania, chęci do 
wyszukiwania informacji i prawdziwego zainteresowania przedmiotem. 
 
Uczniowie zazwyczaj wybierają cztery lub pięć przedmiotów na egzaminach A-levels. 
Najpopularniejsze z nich i stanowiące dodatek do głównych przedmiotów przerabianych wcześniej 
przy egzaminie GCSE, to przedsiębiorczość, teatr i dziedziny pokrewne, egzaminy BHSAI (jazda 
konna) na poziomach I, II, III oraz testy wstpęne. Wszyscy uczniowie uczą się podstawowych 
umiejętności w zakresie informatyki, zastosowania liczb oraz komunikacji. Absolwenci „Szóstej 
Klasy”  studiują na uniwersytetach Cambridge i Oksford, jak równieŜ na innych prestiŜowych 
uczelniach. Szkoła ma powiązania z wieloma uniwersytetami w Wielkiej Brytanii i za granicą, i 
niemal wszyscy absolwenci „Szóstej Klasy” kontynuują naukę na uniwersytetach lub w szkołach 
wyŜszych. 
 
Oczekujemy, Ŝe uczniowie „Szóstej Klasy” będą się pilnie uczyć, i oferujemy im program nauczania 
kształtujący umiejętności na poziomie zaawansowanym; oferujemy równieŜ pomoce i materiały 
naukowe. Doradztwo zawodowe to przedmiot znajdujący się w programie nauczania; szeroko 
omawiane są równieŜ pomoc przy wybieraniu kierunku studiów, techniki rozmów kwalifikacyjnych, 
czy wypełnianie podań na studia. Wszystkich uczniów „Szóstej Klasy” zachęcamy do wzięcia udziału 
w programie Kierowanie Przedsiębiorstwami dla Młodych oraz w konkursie o nagrodę Księcia 
Edynburga. 
 
Oczywiście oczekujemy równieŜ, Ŝe nasi uczniowie „Szóstej Klasy” będą posiadać wysoko 
rozwinięte poczucie odpowiedzialności bez względu na to, czy swoją szkolną karierę rozpoczęli w 
Queen Ethelburga’s, czy trafili do nas z innych szkół. KaŜdego roku około połowa uczniów 
rozpoczynających dwuletnią naukę w „Szóstej Klasie” przyjeŜdŜa do nas z innych szkół w Wielkiej 
Brytanii oraz z całego świata. „Szósta Klasa” w naszej szkole znacznie się powiększyła z trzech 
głównych powodów. 
 
Pierwszy to nasze wspaniałe osiągnięcia w umoŜliwianiu uczniom zdobywania świetnych wyników 
na egzaminach, a dzięki temu przyjęcia na najlepsze uniwersytety w Wielkiej Brytanii i na całym 
świecie. Drugim powodem jest sposób, w jaki traktujemy i dbamy o uczniów w tym wieku. 
Traktujemy ich jak młodych dorosłych ludzi, a nie jak młodsze dzieci szkolne. I to właśnie doceniają, 
a w efekcie bardzo dobrze radzą sobie w nauce. Trzeci powód to warunki mieszkaniowe, które 
zapewniamy, a które są po prostu najlepsze w Europie. śadna inna szkoła nie zapewnia takiego 
komfortu i jakości, jaki zapewnia nasza szkoła. 
 
Otrzymujemy więcej podań od nowych uczniów, którzy pragną zapisać się do naszej „Szóstej Klasy”, 
niŜ mamy wolnych miejsc. Pierwszeństwo zawsze dajemy tym uczniom, którzy odnosili dobre wyniki 
w nauce w poprzednich szkołach.  



Sixth Form -  
a special time 

 
The last two years of study at our School, which covers Year 12 and 13 students, is called the Sixth 
Form. This two year period of study leads up to the final set of examinations called A-Levels. When 
they leave us after Sixth Form pupils then go onto University. Sixth Form at Queen Ethelburga’s is 
much more than a two-year study course to the A-level examinations. It is a time to build the bridge 
from youth to adulthood, school to higher education and a career. 
 

It is a time for tackling a deeper involvement in the local community and learning to value well-earned 
privileges, as well as taking on additional roles in the running of the school and the organisation of 
House activities. We offer a wide range of A-level examination courses, all of which require a high 
level of commitment, a willingness to research information and a genuine interest in the subject. 
 

Students normally opt for four or five academic A-levels. Popular choices, in addition to mainstream 
subjects studied previously at GCSE, include Business Studies, Performing Arts, and the BHSAI   
riding examinations at Stages I, II, III and PTT. All students also study “Key Skills” of Information 
Technology and Computing, Application of Numbers and Communication. Recent Sixth Formers 
have gone on to Oxbridge as well as other prestigious Universities. The College has links with many 
universities in the UK and abroad, and almost all our Sixth Formers leave us to take up a university 
or higher education course. 
 

We expect our Sixth Formers to study hard and we provide them with tuition in advanced study skills 
and a host of resource materials. Careers advice is a time-tabled subject and the choosing of        
university courses, interview techniques and filling in of University entrance forms are discussed fully. 
All our Sixth Formers are encouraged to take part in the Young Enterprise Business Management 
Scheme and the Duke of Edinburgh Award Scheme. 
 

Clearly, we expect our Sixth Formers to have a well developed sense of responsibility, whether they 
have spent their earlier school career at Queen Ethelburga’s or joined us from other schools. Each 
year about half of the students starting in our Sixth form for the two years of study will come from 
other schools in the United kingdom and from around the world. Our Sixth Form has grown in size for 
three main reasons.  
 

The first is we have a superb history in enabling our students to achieve excellent examination      
results and thus be able to go to the best  Universities in the United Kingdom or anywhere else in the 
world. The second reason is the way we treat and look after this age of student. We treat them as 
young adults not like younger school children. This they appreciate and as a result do very well. The 
third reason is the accommodation we provide for them to live in is quite simply the best in Europe. 
No other School or College comes anywhere close to providing the level of comfort and quality that 
we do. 
 

We receive more application from new students wishing to join our Sixth Form than there are places 
available. Priority is always given to those students who have done well academically at their         
previous school.  



Rozwijając odpowiedzialność 
i radość życia 
 
 
Uczniowie „Szóstej Klasy” noszą podczas godzin lekcyjnych ciemne biznesowe garnitury, które sami 
wybierają. Przywileje, które im przysługują, to korzystanie z dobrze wyposaŜonej siłowni i ze 
wszystkich urządzeń znajdujących się w ich sali dziennej. 
 
W kaŜdą niedzielę rano, po śniadaniu, uczniowie „Szóstej Klasy” mogą korzystać z sal 
rekreacyjnych znajdujących się przy basenie, gdzie mogą przeglądać gazety niedzielne lub pisać 
listy do bliskich. Na miejscu znajdują się równieŜ sauna i solarium. 
  
Silna pozycja „Szóstej Klasy” jest miarą sukcesu szkoły, a liczba uczniów w naszej „Szóstej Klasie” 
stale wzrasta. 
 
Internat dla uczniów „Szóstej Klasy” jest wspaniale urządzony i posiada sypialnie będące 
jednocześnie pokojami do nauki wraz z aneksem kuchennym, bezpośrednim połączeniem 
telefonicznym, pocztą głosową, lodówką; jest teŜ radio, magnetofon, kącik muzyczny z 
odtwarzaczem CD oraz telewizor i wideo z wyłącznikiem czasowym. Jest łazienka posiadająca 
wannę z hydromasaŜem i osobny pokój do nauki ze stanowiskami komputerowymi wyposaŜonymi w 
multimedialne komputery Pentium.  
 
W budynku znajdują się równieŜ duŜe kuchnie i salony z wygodnymi krzesłami, telewizja satelitarna 
z 20 programami i wideo. Zawsze dostępny jest na miejscu duŜy wybór gazet i czasopism. 
 
Po dniu spędzonym na nauce jest to doskonałe miejsce dla zrelaksowania się, a kiedy sprzyja 
pogoda, moŜna dodatkowo spędzać przyjemnie czas na duŜym balkonie z widokiem na nasze 
Centrum Hippiczne i olbrzymie tereny.  
 
Oferujemy równieŜ interesujący program wycieczek do teatru, baletu, galerii i muzeów. Często 
odwiedzają na uczniowie z innych szkół albo my odwiedzamy inne szkoły z okazji róŜnych imprez 
sportowych i towarzyskich. 

K.E.T. KEY English Test 

P.E.T. Preliminary English Test 

F.C.E. First Certificate in English 

C.A.E. Cambridge Advanced English 

IELTS University Entrance Test in English 

We can prepare students for the following 



Developing responsibility 
and a zest for life  

 
Sixth Formers wear a dark business suit of their own choosing during school hours. Privileges       
include the use of a well-equipped fitness room and special common room facilities. 
 
On Sunday mornings, Sixth Formers can make use of a relaxation area by the swimming pool after 
breakfast for a leisurely scan of the Sunday papers or to write some personal letters, and they have a 
sauna and solariums on site. 
  
A strong Sixth Form is a mark of a successful school and the number of pupils in our Sixth Form has 
been growing steadily. 
 
The Sixth Form living areas have superb facilities, including study bedrooms with tea-making         
facilities, direct dial-in-and-out telephones, voice-mail, fridge, radio, tape, CD music centre, and timer 
controlled television and video. There is also a  jacuzzi  bathroom and a separate study room  with 
stand-alone Pentium multi-media computers.  
 
There are large kitchens and sitting rooms with comfortable chairs, 20-channel satellite TV and 
video. A plentiful supply of newspapers and magazines is always available. 
 
After a day spent in serious study, this is a perfect haven for relaxation and, when the sun shines, a 
large balcony overlooking our Equestrian Centre and much larger area of grounds, provides a       
welcome facility.  
 
There is an interesting schedule of visits off-campus to the theatre, ballet, art galleries and             
museums. Reciprocal visits by or to other schools for sports, social and cultural activities are        
frequent. 



Ogłada, pewna  
Postawa i cel 
 
 
Nasz program nauczania ma na celu wykształcenie w uczniach ogłady towarzyskiej, która w 
znacznej mierze moŜe przyczynić się do odniesienia przez nich sukcesów w dorosłym Ŝyciu. 
Umiejętności towarzyskie i podejmowanie gości to typowe tematy, które połączone z imprezami 
towarzyskimi do których nie brak okazji, dają wszystkim uczniom fantastyczną moŜliwość do 
poprawienia swoich osiągnięć w nauce. Komitet szkoły organizuje spotkania ze szkołami i lokalnymi 
centrami szkoleniowymi, gdzie pracownicy nie tłumią moŜliwości uczniów, a raczej starają się im 
towarzyszyć. 
 
„Szósta Klasa” w szkole Queen Ethelburga’s stanowi punkt kulminacyjny w szkolnej karierze 
uczniów, czasem dla nich wyjątkowym, który wszyscy „starzy edelburgianie” wspominają z wielki 
rozrzewnieniem. 



Polish, poise 
and purpose 

 
Our curriculum aims to provide the ‘polish’ which contributes so much to success in later life. Social 
skills and entertaining are typical of the topics that, combined with the social activities which abound, 
give every pupil an excellent opportunity to enhance their academic achievements. The school      
committee arranges events with schools and local training bases where they are accompanied, but 
not smothered, by staff.   
 
Sixth Form at Queen  Ethelburga’s is the culmination of a student’s school career, a special time 
which all Old Ethelburgians remember with great  fondness. 

The  
Undercroft 
Internet Café 
 
One half of the  
Undercroft Internet 
Café. In total 30  
computers with  
gaming facilities  
and joysticks 

The  
Stew Pond 
 
Our “Stew Pond”  
dating from  
1200AD 

6th Form Girls 
Boarding 
Apartment 
 
Study area of a  
Sixth Form Girls  
Boarding  
Apartment 



W „Szóstej klasie” istnieje  
szeroki wybór kursów   
 
 
 
Będąc w „Szóstej klasie” szkoły Queen Ethelburga’s College uczeń zwykle uczy się czterech czy pięciu 
przedmiotów przygotowujących formalnie do egzaminów A-level lub do międzynarodowej matury (International 
Baccalaureate). W oddziale „Szóstej klasy” Queen Ethelburga’s Faculty moŜna uczęszczać na kursy BTEC, do 
których moŜna dodać jeden przedmiot A-level lub do trzech przedmiotów AS level. Jest kilka specjalistycznych 
kursów „Szóstej klasy” otwartych dla obydwu „Szóstych klas”, włącznie z kursem przygotowującym do egzaminu 
na asystenta instruktora jazdy konnej BHSAI oraz kursem kończącym się Dyplomem Sztuki Kulinarnej Prue Leith 
w zakresie odŜywiania i znajomości win. 
 
W szkole „Szósta klasa” powinna być postrzegana jako bardziej wyjątkowa i doroślejsza w porównaniu z innymi 
klasami. Wierzymy, Ŝe jest to właściwe podejście. Po dojściu do „Szóstej klasy” jest się kimś, na kim młodsi 
uczniowie powinni się wzorować. śycie szóstoklasistów w naszym kampusie przypomina raczej Ŝycie na 
uniwersytecie. „Szóste Klasy” mają swoje własne regularne spotkania, swój wysokiej klasy klimatyzowany pokój 
dzienny, nową, ekskluzywną salę gimnastyczną i mieszkają osobno. Szóstoklasiści mogą regularnie korzystać 
z profesjonalnego solarium, sauny i wanny z hydromasaŜem, które znajdują się w pobliŜu ich pokoi.   

 

 
 
 
 

 
Program mentorski 
w „Szóstej klasie”   
 
KaŜdy uczeń „Szóstej Klasy” ma swojego 
osobistego opiekuna naukowego, mentora, 
z którym spotyka się co tydzień. Chodzi o 
rozwiązywanie problemów zanim staną się 
one naprawdę powaŜne; odbywa się stałe 
monitorowanie postępów w stosunku do 
wyznaczonych celów, a zachęta, taktyka i 
strategie wprowadzane są dla osiągnięcia 
jak najlepszych wyników. Taki system 
mentorski, jak się okazało, jest bardzo 
skuteczny w dąŜeniu do osiągania wyników 
przewyŜszających aspiracje uczniów. W 
ostatnich egzaminach A-level 86% 
wszystkich uczniów przystąpiło i zdało cztery 
lub więcej przedmiotów na poziomie A-level, 
a 95% uczniów zostało przyjętych na ten 
uniwersytet, który wybrali jako pierwszy. 
Uczniowie, którzy kończą naszą szkołę 
zauwaŜają, Ŝe zawdzięczają głęboką etykę 
pracy i wysokie osiągnięcia naszemu 
p r o g r a m o w i  m e n t o r s k i e m u 
zorganizowanemu dla „Szóstej Klasy”. 
 

Dostępna jest osobna broszura traktująca bardziej szczegółowo poszczególne kursy A-level, opisująca róŜne 
moŜliwości dostępne przy zdawaniu międzynarodowej matury (International Baccalaureate) i podająca wszystkie 
szczegóły dotyczące naszych kursów BTEC. JeŜeli nie otrzymałeś takiej broszury, poproś o kopię naszej 
specjalnej „Broszury o Szóstej klasie” 

Egzaminy A-Levels   Matura międzynarodowa 
(International Baccalaureate)  

Księgowość  Biologia 

Sztuka  Przedsiębiorczość i zarządzanie 

Biologia  Chemia 

Podstawy 
przedsiębiorczości 

 
Technologia projektowania 

Chemia  Ekonomia 

Technologia projektowania  Angielski 

Ekonomia  Francuski 

Język angielski  Geografia 

Literatura angielska  Niemiecki 

Francuski  Historia 

Elementy matematyki 
wyŜszej 

 
Matematyka 

Geografia  Metody matematyczne 

Niemiecki  Fizyka 

Historia  Hiszpański 

Informatyka  Sztuki teatralne 

Matematyka  Sztuki plastyczne 

Fotografika   

Fizyka  Kursy BTEC  

Psychologia  Przedsiębiorczość 

Socjologia  Moda i projektowanie ubrań 

Hiszpański  Technologia muzyki 

Wychowanie fizyczne  Sztuki stosowane 

  

  

INNE KURSY   Nauka jazdy konnej BHSAI 

  Kurs gotowania Leith 

Kursy BTEC i A-levels  
moŜna łączyć   



A Wide Choice Of Courses Can  
Be Studied In The Sixth Form 

 
If you are in Queen Ethelburga’s College A-Level Sixth Form you would normally study four or five 
formal A-Levels or the International Baccalaureate. If you are in Queen Ethelburga’s Faculty Sixth 
Form you can study BTEC courses to which you can add one A-Level or up to three AS Levels. 
There are several specialised Sixth Form courses open to both Sixth Forms, including the BHSAI 
Equestrian Assistant Instructors Examination and the Leith’s Certificate in Food and Wine. 
 
In a school, the Sixth Form should be viewed as more special and more senior than the other forms. 
We believe this is correct. When you reach the Sixth Form you are someone to whom the younger 
students should look up to. Life for a Sixth Former here on campus is more like it would be at        
University. The Sixth Form have their own regular meetings, their own high quality, air-conditioned 
Common Room, new exclusive Gymnasium and live separately. For Sixth Formers there is regular 
use of professional solariums, saunas and jacuzzis, which are all within their own living area.  

6th Form Mentoring 
Every 6th Former has a personal tutor whom 
they see on a weekly basis. Problems are 
dealt with before they become an issue;       
progress is monitored constantly against     
targets, and encouragement, tactics and     
strategies put in place to maximise        
achievement. This mentoring has proved to 
be very effective in ensuring students achieve 
beyond their aspirations. In recent A-Level          
examinations, 86% of all students sat and 
passed four or more A levels and 95%        
obtained their first choice at university.        
Students leaving us here remarked that their 
sound work ethic and high achievement has 
largely been due to our 6th Form Mentoring. 

We have available a separate brochure going into much more detail about specific A-Level Courses, 
describing the different options available with International Baccalaureate and providing full details of 
our BTEC Courses. If you are not in receipt of this brochure please ask for a copy of our specific 
“Sixth Form Brochure” 

 A-Levels  International Baccalaureate 

Accounting  Biology 

Art  Business & Management 

Biology  Chemistry 

Business Studies  Design Technology 

Chemistry  Economics 

Design Technology  English 

Economics  French 

English Language  Geography 

English Literature  German 

French  History 

Further Maths  Mathematics 

Geography  Mathematic Studies 

German  Physics 

History  Spanish 

ICT - Computing  Theatre Arts 

Mathematics  Visual Arts 

Photography   

Physics  BTEC Courses 

Psychology  Business 

Sociology  Fashion & Clothing 

Spanish  Music Technology  

Sports & PE  Performing Arts 

  

  

OTHER COURSES  BHSAI Equestrian Studies 

  Leith’s Cookery Course 

BTEC Courses & A-Levels  
may be combined  



Egzaminy A-Level ~ tradycyjna 
droga na uniwersytet 
 
Egzaminy A-Level stanowią tradycyjną drogę na uniwersytet, a szkoła QE moŜe poszczycić się     
imponującą listą sukcesów. Gazeta The Times opublikowała ranking szkół osiągających najlepsze 
wyniki w nauce, umieszczając szkołę QE na miejscu 1 wśród niezaleŜnych koedukacyjnych szkół 
brytyjskich na północy Anglii. 
 

Wymagania do spełnienia przy przyjęciu      
Uwaga: Podczas gdy poniŜej podajemy nasze typowe minimalne wymagania, proszę pamiętać, Ŝe 
szkoła QE jest zawsze elastyczna w podejściu do kaŜdego z kandydatów i kaŜdy z nich jest trakto-
wany indywidualnie. Dlatego mogą się zdarzać - i zdarzają - wyjątki. 
 

Egzaminy A-level i świadectwo maturalne IB w szkole  
Queen Ethelburga’s    
 

Wymagania przy przyjęciu na kursy przygotowujące do egzaminów A Level lub do matury IB w 
szkole Queen Ethelburga’s zwykle stanowią jako minimum: 
►  6 egzaminów GCSE zdanych na stopień C lub lepiej, co obejmuje: 
►  Stopień A*, A, B lub C z języka angielskiego i matematyki 
►  Stopień A*, A lub B z przedmiotów nauczania do egzaminów A-level/Higher Level IB 
►  Uczniowie z zagranicy powinni mieć poświadczoną znajomość języka angielskiego na 

poziomie równowaŜnym poziomowi IELTS 5.5 (lub odpowiadającym poziomowi naszego testu 
wstępnego) 
  

Queen Ethelburga Faculty    
 

Wymagania przy przyjęciu na Queen Ethelburga’s Faculty zwykle stanowią jako minimum:  
►  4 egzaminy GCSE zdanych na stopień C lub lepiej 
►  MoŜliwa jest rozmowa wstępna, w celu omówienia indywidualnych wymagań.  
 

Ta ścieŜka daje moŜliwość specjalizacji; kładzie nacisk na kwalifikacje, które umoŜliwiają nauczanie i 
uczenie się w sposób dostępny dla szerokiego grona uczniów, jak równieŜ, w razie potrzeby daje 
moŜliwość ponownego przystąpienia do egzaminów GCSE z matematyki i angielskiego.   

 



A-Levels ~ The Traditional  
Route To University 

 
A-Levels are the traditional route to University and QE has an impressive record of success.          
The Times newspaper ranks QE College as the UK’s top number 1 most academically successful   
co-ed day and boarding schools in the north.  
 

Recommended Entry Requirements  
Note: Whereas below we state our normal minimum requirements please be aware QE has always 
been flexible and every individual is different. Therefore exceptions can and are made. 
 

Queen Ethelburga’s A-Level and IB Diploma  
 

The entry requirements for Queen Ethelburga’s A Level or IB Diploma pathway are normally a      
minimum of: 
►     6 GCSEs at Grade C or above to include:  
►     Grade A*, A, B or C in English Language and Mathematics 
►     Grade A*, A or B in subjects to be studied at A Level/Higher Level IB Subjects 
 

International students  
►     International students should have certificated English language skills equivalent to IELTS 5.5 
        (or equivalent on our entry test)   
 

Queen Ethelburga’s Faculty   
 

The entry requirements for Queen Ethelburga's Faculty are normally a minimum of:  
►     4 GCSEs at Grade C or above 
►     A possible interview to discuss your individual requirements.  
 

This pathway provides the opportunity to specialise; it focuses on qualifications that provide teaching 
and learning in a style that is accessible to a wide range of students, as well as the opportunity to    
re-take GCSE Mathematics and English, if necessary.   



►   Ilu przedmiotów AS Level powinienem się uczyć?  
 

Oczekujemy, Ŝe większość uczniów podejmie się nauki czterech lub pięciu przedmiotów AS-level w 
pierwszym roku „Szóstej klasy” i będzie kontynuować naukę trzech lub czterech przedmiotów na peł-
nym poziomie A-level w drugim roku nauki „Szóstej klasy”. Jest to program nauczania, według 
którego większość uczniów „Szóstej klasy” uczy się na szczeblu centralnym, jest to teŜ liczba przed-
miotów, na której uniwersytety będą opierać swoje oferty standardowe. Uczenie się czterech przed-
miotów na poziomie AS level daje uczniom pierwszego roku „Szóstej klasy” pewien okres 
‘studiowania’, wykorzystywany na naukę własną.  Niewielu szóstoklasistów wybiera naukę pięciu 
przedmiotów AS level w pierwszym roku „Szóstej klasy”, tym samym kontynuując szeroki zakres 
edukacji poprzez całą „Szóstą klasę”. Jednak obciąŜenie nauką do pięciu przedmiotów na poziomie 
AS level jest znaczne i większość uczniów nie będzie miało Ŝadnych przerw w nauce w czasie dnia 
szkolnego. Jedynie uczniowie z zaawansowanymi umiejętnościami organizacji pracy własnej oraz 
zdolnościami powinni rozwaŜać program pięciu przedmiotów na poziomie AS level. Czasami uc-
zniowie mogą przejść kurs tylko trzech przedmiotów AS level.   
 
►   W jaki sposób wybieram przedmioty do nauki?  
 

Jako szkoła wierzymy, Ŝe uczenie się szerokiego zakresu przedmiotów jest wskazane ze względów 
edukacyjnych i moŜliwe w obrębie naszych dostępnych opcji. Uczeń moŜe wybierać spośród przed-
miotów, których uczył się na poziomie GCSE lub moŜe poszukać przedmiotów, które są pomyślane 
wyłącznie dla „Szóstej klasy”. Dotyczy to ekonomii, psychologii i socjologii. Wyboru naleŜy dokony-
wać z uwagą, poniewaŜ niewłaściwy wybór na tym etapie moŜe zamknąć drzwi do kariery, którą 
chce się podjąć po zdaniu egzaminów A-level lub idąc na uniwersytet. Proszę uwaŜnie przemyśleć 
wybór i zgromadzić potrzebne informacje, zanim podejmie się ostateczną decyzję. 
 

►   Co powinienem zrobić, jeśli mam na myśli konkretną karierę?  
 

Dowiedzieć się, czy wkroczenie na ścieŜkę tej konkretnej kariery wymaga lub preferuje zdawanie 
jakiegoś szczególnego przedmiotu na poziomie A-level. MoŜna się tego dowiedzieć poprzez 
sprawdzenie na stronie WWW UCAS (www.ucas.com), które egzaminy A lub AS-level są 
preferowane przez uniwersytety i szkoły wyŜsze. MoŜna teŜ poczytać prospekty poszczególnych uni-
wersytetów znajdujące się w Bibliotece Karier.  Proszę zapytać swoich nauczycieli, czy ma się zdol-
ności do studiowania konkretnych przedmiotów. Mają oni o wiele więcej doświadczenia i chętnie pos-
łuŜą uczniowi swoją radą. NaleŜy zapytać samego siebie, czy dany przedmiot jest rzeczywiście in-
teresujący. Jest to zasadnicze kryterium. JeŜeli nie czerpie się zadowolenia z nauki jakiegoś przed-
miotu, moŜe to oznaczać, Ŝe taki rodzaj pracy zawodowej równieŜ nie będzie dawał satysfakcji 
w późniejszej karierze. 
 
Trzeba się dowiedzieć jakie drzwi do kariery mogłyby zostać zamknięte poprzez dokonanie takiego, 
a nie innego wyboru. Kariera, która wydaje się atrakcyjna w wieku lat 16 moŜe nią nie być w wieku 
lat 21. NaleŜy utrzymywać jak najwięcej otwartych opcji, o ile to tylko moŜliwe. 
 
►   Co mam zrobić, jeśli nie mam pojęcia jaki rodzaj ścieżki kariery 
chciałbym przejść?  
 

Nie naleŜy tracić nadziei; prawdopodobnie znajdujesz się w większości. Zacznij zapytywać samego 
siebie jakie przedmioty wydają ci się interesujące lub (o ile są to przedmioty, których wcześniej się 
nie uczyłeś) myślisz, Ŝe mogłyby się okazać interesujące. Proszę zdecydować się na przedmioty, w 
których będziesz miał największe szanse na sukces. RozwaŜ, w jaki sposób moŜna utrzymać jak 
najwięcej otwartych drzwi do kariery. 

Najczęściej zadawane  
pytania ~ egzaminy A-Level    



►   How Many AS Levels Should I Study? 
 

We expect most of our students to take four or five AS Levels in the Lower Sixth, and continue 
with three or four to full A level in the Upper Sixth. This is the curriculum that most Sixth Form 
students follow nationally, and this is the number of subjects on which universities will base their 
standard offers.  Studying four AS Levels provides Lower Sixth students with some ‘study’      
periods that can be used for private study. A few Sixth Formers elect to study five AS Levels in 
the Lower Sixth, thereby continuing a broad education into the Sixth Form.  However, the       
workload associated with five AS Levels is considerable, and most students will not have any 
study periods within the school day.  Only students with advanced self-management skills and 
ability should consider a five AS Level programme.  Occasionally, students may follow a course 
of just three AS Levels.   
 

►  How Do I Choose Which Subjects To Study? 
 

As a school we believe that studying a broad range of subjects is educationally desirable and 
possible within our option columns.  You can choose from subjects you have studied at GCSE, or 
you can look at subjects that are only taught in the Sixth Form. These include Economics,       
Psychology, and Sociology.  You must choose very carefully since, by making the wrong choice 
now, you can close the door to careers you may want to follow after completing your A Levels or 
going to university. Think about your choices very carefully and do some research before you 
make your final decision. 
 

►  What Should I Do If I Already Have A Particular Career In Mind? 
 

Find out if entrance to that particular career requires or prefers passes in any particular subject at 
A Level. You can find this out by looking at what A or AS-level subjects are preferred by universi-
ties and colleges on the UCAS website (www.ucas.com) You might also have to read individual 
university prospectuses in the Careers Library.  Do ask your teachers if you have the ability to 
study a subject. They have much experience and will be glad to advise you.  Ask yourself if you 
find a subject really interesting. This is crucial. If you do not enjoy a particular subject, it may well 
be that you will not enjoy the sort of work involved in the career it leads to. 
 
You should also find out what career doors you might be closing by making these choices. The 
career that appears attractive at 16 may not be at 21.  Keep as many options open as you can.  
 

►  What If I Have No Idea What Sort Of Career I Want To Follow? 
 

Do not despair; you are probably in the majority. Start by asking yourself what subjects you find 
interesting, or (if they are subjects you have not studied before) you think you might find          
interesting.  Decide on the subjects in which you will have the best chance of success.  Consider 
how you can keep as many career doors open as possible. 

Frequently Asked  
Questions ~ A-Levels 



 

Międzynarodowa matura  
(International Baccalaureate)    
 
Dlaczego warto przystąpić do zdawania międzynaro-
dowej matury?  
 
Program międzynarodowej matury został uznany jako potwierdzający wysoki poziom wykształcenia 
uczniów w kaŜdym wieku. Program nauczania reprezentuje najlepsze pomysły zebrane z wielu ró-
Ŝnych krajów, będące alternatywą dla indywidualnych systemów narodowych z całego świata. Pro-
gram matury jest uznawany przez wiodące uniwersytety na całym świecie. 
Program zachęca uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego IB do rozwijania między-
narodowego myślenia, najpierw zachęcając uczniów do rozwijania rozumienia swojej własnej kultury 
i identyfikacji narodowej, zanim zacznie się uczyć drugiego języka, a następnie do rozwijania umie-
jętności potrzebnych w Ŝyciu i pracy pośród innych narodowości - niezmierne waŜne w XXI wieku. 
Kurs pomaga uczniom rozwijać pozytywne nastawienie do nauki poprzez zachętę do zadawania am-
bitnych pytań, krytycznego rozwaŜania problemów, rozwijania umiejętności badawczych i nauczenia 
się, w jaki sposób naleŜy się uczyć. Program zachęca teŜ do pracy społecznej, odzwierciedlając po-
gląd, Ŝe studia akademickie to coś więcej niŜ sama nauka. 
 

Na czym polega przygotowanie do egzaminu IB   
 
IB jest dwuletnim kursem obejmującym szkolenie i egzaminy w maju, w drugim roku nauki. Jest to 
wyzwanie akademickie, oferujące zarówno szeroki poziom nauczania, jak i głęboką wiedzę. W 
ramach kursu uczy się sześciu przedmiotów, trzech na poziomie Standard Level oraz trzech na 
poziomie Higher Level. KaŜdy przedmiot, czy to Standard czy teŜ Higher, jest oceniany w skali od 1 
do 7. Dodatkowo oczekuje się, Ŝe uczniowie przygotują rozbudowany esej z wybranego przedmiotu, 
jak równieŜ projekt z teorii wiedzy składający się z eseju i prezentacji.  Takie projekty są oceniane 
trzema stopniami. Uczniowie zbierają w sumie do 45 punktów, które następnie moŜna przeliczyć na 
punkty UCAS przydatne do dostania się na uniwersytet. Program CAS (Creativity, Action, Service – 
Kreatywność, Sprawność, WraŜliwość społeczna) jest równieŜ obowiązkowy. Uczniowie muszą 
prowadzić róŜną działalność w ramach tych trzech tematów. 

 
 
 



The International  
Baccalaureate 

 
Why do the IB Diploma? 

 
The International Baccalaureate programme has a reputation for providing high quality education to 
students of all ages. The curriculum represents the best ideas from many different countries, as an 
alternative to the individual national systems around the world. The Diploma programme is            
recognised by the world’s leading universities. 
 
The programme encourages international mindedness in IB students, by first encouraging students 
to develop an understanding of their own cultural and national identity, before learning a second    
language and the skills to live and work with others internationally - essential for life in the 21st     
century. 
 
The course helps students to develop a positive attitude to learning by encouraging them to ask   
challenging questions, to critically reflect, to develop research skills and to learn how to learn.    
Community Service is encouraged as the programme reflects the view that there is more to learning 
than academic studies alone. 
 
 

How the IB works 
 
The IB is a two year course with coursework and examinations in May of the second year. It is      
academically challenging, offering both breadth and depth. Six subjects are studied, three at      
Standard Level and three at Higher Level. Each subject, whether Higher or Standard, is graded from 
1 to 7. In   addition, pupils are expected to complete an extended essay on a subject of their choice, 
as well as a Theory of Knowledge project comprised of a set essay and presentation. Three marks in 
total are awarded for these projects. Students accumulate up to 45 points in total, which can then be          
converted to UCAS points for university entry. A  Creativity, Action, Service (CAS) programme is also 
compulsory.  Students must complete a variety of  activities on these three themes.  
 
 



Którzy uczniowie będą  
mogli uzyskać dyplom IB? 
 

Ci którzy: 

►   Są wszechstronni. 

►   Odznaczają się umiejętnościami/talentami w poszczególnych dziedzinach wiedzy. 

►   Chcą uczyć się róŜnorodnych przedmiotów, ale z powodu szczególnej chęci/słabości chcieliby 
uczyć się kilku przedmiotów na wyŜszym poziomie, a innych na poziomie bardziej podsta-
wowym. 

►   Są chętni do angaŜowania się w róŜnego rodzaju działalność, dramatyczną, muzyczną, spor-
tową, charytatywną czy społeczną, oraz chcieliby niektóre z tych aktywności rozwijać w 
kierunku ogólnych kwalifikacji. 

►   Są zainteresowani rozwijaniem kontaktów międzynarodowych oraz zdolności do komu-
nikowania się/ rozumienia ludzi z innych krajów i obszarów innych kultur. 

►   Chcieliby pracować w kierunku rozwoju kwalifikacji, które są szczególnie dobrze widziane 
przez uniwersytety w Wielkiej Brytanii oraz na całym świecie. 

►   Preferowaliby naukę na kursie, który podejmuje najwaŜniejsze aspekty z innych kursów 
akademickich i zawodowych, pozwalające na rozwój w indywidualnym kierunku, cieszącym się 
największym zainteresowaniem zarówno uniwersytetów, jak i pracodawców. 

►   Sprostają wymaganiom stawianym przy przyjęciach, dotyczącym 6 przedmiotów zdanych na 
ocenę C na egzaminie GCSE z ocenami B do nauki na poziomie Higher Level. Uczniowie z 
zagranicy muszą mieć zdany egzamin IELTS 5.5 lub inny na wyŜszym poziomie, co ma być 
poświadczone oficjalnym certyfikatem lub wykazane podczas testu wstępnego. 

►   Uczyli się wcześniej języka – jest to wymagane, ale nie konieczne. 

 

 

 

 

 



Which Students Will   

The IB Diploma Suit? 

 
Those who: 
► Are good all rounders 
 

► Have skills/talents in particular areas. 
 

► Would like to study a wide range of subjects but because of particular strengths/weaknesses 

         would like to study some subjects at a high level and others at a more basic level. 
 

► Are keen to get more involved in activities, drama, music, sport, charity events or community 

         service, and who would like some of these activities to count towards their overall qualification. 
 

► Are interested in developing international links and the ability to communicate with/understand 

        people from other countries and cultures. 
 

► Would like to work towards a qualification that is extremely well regarded by universities in    

        Britain and across the world. 
 

► Would prefer to study towards a course that takes the best aspects from other academic and 

        vocational courses, allowing them to develop into an individual that could be of great interest to 

       universities and employers. 
 

► Have met the entry requirements of 6 C grades at GCSE with B grades in the subjects to be 

      studied at Higher Level. International students must have IELTS 5.5 or above - in the form of 
an official  certificate or when tested on entry. 

 

► Have studied a language previously - this is desirable but not essential. 

 

 

Queen Ethelburga’s College  
is fully accredited as an 
International Baccalaureate  
World School 

 



Zawodowe kursy dla  
„Szóstej klasy”   
 
Jako szkoła nowoczesna i patrząca w przyszłość, Queen Ethelburga’s uznaje, Ŝe nauka na poziomie 
A-level w „Szóstej klasie” moŜe zapewnić idealne wyniki edukacyjne kaŜdemu uczniowi. ŚcieŜki kari-
ery, które będą lepiej obsługiwane przez specjalistyczne kursy są szczególnie dobrze udostępniane 
przez szkołę Queen Ethelburga’s i moŜna znaleźć niewiele szkół oferujących szerszy i bardziej 
elastyczny wybór przedmiotów nauczania „Szóstej klasy”.   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W szkole Queen Ethelburga’s jesteśmy zaangaŜowani w udostępnienie kursów, które dają kaŜdemu 
uczniowi odpowiednią drogę do sukcesu. Nowe kursy BTEC zapewniają bardziej praktyczne, bliskie 
prawdziwemu  Ŝyciu, podejście do nauczania i rozwoju umiejętności w obrębie kluczowych podstaw 
teoretycznych. 
 

Narodowe kursy BTEC stanowią powszechnie przyjęte wykształcenie dające pełne kwalifikacje. Uni-
wersytety i pracodawcy uznają narodowe BTEC jako zapewniające zawodowo wyspecjalizowane 
przygotowanie do rozpoczęcia nauki na Uniwersytecie lub do podjęcia zatrudnienia. Oferujemy 
cztery z najpopularniejszych kursów BTEC, które wiodą do dobrze płatnej kariery. Narodowe BTEC 
zostały zawarte w Taryfie UCAS od 2005 roku. WyróŜnione 6-cyfrowym wynagrodzeniem mają taką 
samą liczbę punktów jak dla egzaminu A-level, zdanego na ocenę A (120 punktów). 
 

Obecnie oferujemy narodowe kursy BTEC z zakresu 
 
 

►    Przedsiębiorczości 
►    Muzyki popularnej i technologii muzyki 
►    Mody 
►    Sztuk stosowanych  
 

Te kursy moŜna łączyć z ponownym przystąpieniem do zdawania GCSE, przedmiotami A-level lub 
dodatkowym BTEC na poziomie Award level. Kształcenie jest przewidziane w obiektach pierwszej 
klasy, obsługiwane przez świetnych nauczycieli. Dodatkowym wzbogaceniem jest mnóstwo udogod-
nień socjalnych i sportowych, a wszyscy uczniowie są zachęcani do uczestnictwa w nich, co 
ubogaca czas studiów i poszerza doświadczenia ze wspólnego Ŝycia. 
 

KaŜdy uczeń ma przypisanego mentora naukowego, który będzie nadzorował indywidualny proces 
nauki, wyznaczał ambitne cele i dawał bezpośrednie wsparcie podczas nauki, powtórek i składania 
aplikacji na uniwersytet czy do pracy. 



Vocational 
Sixth Form Courses 

 
As modern and forward-looking schools, Queen Ethelburga’s recognises that Sixth Form A-level 
study may not provide every pupil with the ideal educational outcome. Career paths that will be better 
served by specific courses are particularly well catered for by Queen Ethelburga’s, and there can be 
few schools offering a wider, more flexible choice of Sixth Form studies.   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
At Queen Ethelburga’s, we are committed to providing courses that give each student an appropriate 
route to success. The new BTEC courses provide a more practical, real-world approach to learning 
and skills development alongside key theoretical background. 
 

The BTEC national is a long-established qualification. Universities and employers value the BTEC 
national as providing a vocationally specialised preparation for courses at University or for             
employment. We offer four of the most popular BTEC courses which are capable of leading to well 
paid careers. BTEC Nationals have been included in the UCAS Tariff since the 2005. The 6-unit 
award at distinction carries the same number of points as an A level, grade A (120 points).   
 

We now offer BTEC nationals in  
 
►    Business 
►    Popular Music and Music Technology  
►    Fashion 
►    Performing Arts  
 

These courses can be combined with GCSE re-takes, A level, or an additional BTEC at Award level.  
The qualifications are taught in first class facilities, supported by excellent teachers. Additional      
enrichment, social and sporting activities are in abundance at the Collegiate and all students are   
encouraged to take part, to complement their studies and broaden their Collegiate experience. 
.   
Each student is assigned a learning mentor who will oversee individual learning, set challenging      
targets and give one to one support for coursework, revision and university or employment            
applications.   



Sukces można osiągnąć  
w wielu dziedzinach   
 
Program BTEC    

 
Kursy BTEC są bardziej specjalistyczne (o wartości do 3 egzaminów A level) mogą prowadzić do 
specyficznej ścieŜki kariery. Mogą mieć one duŜe znaczenie, jeŜeli jesteś osobą, która nie lubi 
zdawania egzaminów, poniewaŜ koncentrują się na szkoleniu. 
 
Wraz z podjętym przez siebie kursem BTEC, moŜna teŜ podjąć się ponownego zdawania eg-
zaminów GCSE, nauki jednego lub dwóch przedmiotów na poziomie A-level lub zyskania dodat-
kowych kwalifikacji poprzez osobne krótkie kursy, czy nawet uzyskanie dyplomu ze znajomości 
chińskiego mandaryńskiego. 
 
KaŜdy z naszych kursów BTEC oferuje teŜ program praktyk i uzyskiwania doświadczenia w symu-
lowanej pracy. MoŜe to być zarządzanie na rynku czy kierowanie produkcją sztuki, zaangaŜowanie w 
pokaz mody, występy muzyczne, wycieczki do firm przemysłowych lub teŜ wyjazdy zagraniczne. 
. 
 
 

Wymagania przy przyjęciu    
 

Aby podjąć naukę na kursie kończącym się dyplomem BTEC w Queen Ethelburga’s Faculty zwykle 
naleŜy mieć zdane minimum 4 egzaminy GCSE na ocenę A*-C. JednakŜe kaŜda aplikacja jest prze-
glądana indywidualnie i w niektórych przypadkach moŜemy zaoferować przyjęcie bez spełnienia 
zwykłych minimalnych wymagań. Trzeba będzie teŜ osobiście odbyć rozmowę kwalifikacyjną z opie-
kunem kursu przeglądającym twoją aplikację do Collegiate. 
 
Co tydzień rozkład zajęć będzie uwzględniał moŜliwość wzięcia udziału we wzbogacających za-
jęciach, takich jak jazda konna, gotowanie, sport i fitness, wolontariat i nauka ogólna. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 



The BTEC Programme 
 
 

BTECs are more specialised (and worth up to 3 A levels) and can lead to a specific career route. 
They are also worth considering if you are the type of person who is not comfortable with              
examinations, as they are assessed on coursework.   
 
Alongside your chosen BTEC course, you can also choose to   re-take a GCSE, study for one or two 
A levels, or gain extra qualifications in allied short courses, or even gain a certificate in Mandarin   
Chinese. 
 
Each of our BTEC courses also offers a programme of visits and simulated work experience. This 
could be managing the marketing and management of a drama production, being involved in a     
fashion show, music performances, industrial visits or maybe going on overseas trips. 
 
 

Entry Requirements 
 

 

To study for a BTEC diploma course at Queen Ethelburga’s Faculty you will normally need a        
minimum of 4 GCSEs at grades A*-C.  However each application is viewed individually and in some 
circumstances we can offer entry without the normal minimum requirements. You may also need to 
attend a personal interview with the course tutor following your application to the Collegiate.    
 
Every week your timetable will give an opportunity to take part in enrichment activities, such as     
riding, cookery, sport and fitness, volunteering and general studies.   
 

  

 

 

 

 

 



Jazda konna 
w „Szóstej Klasie” 
 
 
 
Połączenie nauki jazdy konnej BHSAI z innymi przedmiotami A-levels lub kursem gotowania Prue 
Leith to bardzo popularne opcje, a szkoła oferuje jedno z najlepszych w Europie, Centrum Hippiczne 
dla tych uczniów, którzy pragną wybrać jazdę konną. MoŜesz równieŜ uczyć się Zarządzania 
Hippicznego (kwalifikacje na poziomach 1, 2 i 3). Uczniowie, zainteresowani jazdą konną trzymają 
swoje konie w szkole, wypoŜyczają konia od szkoły lub kupują konia i przez okres ich dwuletniej 
nauki utrzymują go w Wielkiej Brytanii. 
  
Cieszące się duŜą popularnością, warte 3 miliony funtów Królewskie Centrum Hippiczne 
przygotowuje uczniów do jazdy konnej na wszystkich poziomach, i organizuje najwyŜszej klasy 
szkolenia przygotowujące do zaliczenia egzaminów Brytyjskiego Towarzystwa Hippicznego. 
Wszystkie szkolenia są akceptowane przez Brytyjskie Towarzystwo Hippiczne, a instruktorzy mają 
wysokie kwalifikacje. 
 
WyposaŜenie centrum składa się z duŜego hipodromu umieszczonego w wewnątrz budynku oraz z 
podświetlanych, duŜych krytych hipodromów znajdujących się na zewnątrz. Są tu teŜ najlepszej 
jakości kryte stajnie dla ponad 60 koni i kuców, z pomieszczeniami przeznaczonymi dla podkuwacza 
koni, weterynarza oraz stajnia dla klaczy i źrebięcia. Trzy przełajowe tory wyścigowe, kryty tor o 
długości pół mili przeznaczony do galopu i skoków oraz dziewięć rozległych, podświetlanych, krytych 
padoków stanowią uzupełnienie tego wspaniałego Centrum Hippicznego. 



Horses 
In The Sixth Form 

 
Combining BHSAI Equestrian    
Studies with other sixth form 
courses, or the Leith’s Cookery 
Course is a popular option at Q.E., 
and the Collegiate offers one of 
the finest Equestrian Centres in 
Europe for students who wish to 
take up this option.  
 

The acclaimed, £3-million Royal 
Court Equestrian Centre prepares 
pupils of all levels of ability to ride 
with confidence, and gives first 
class tuition for success in BHS 
examinations. All tuition is by BHS 
approved, professionally qualified 
instructors. 
 

Facilities include a large indoor 
arena and f loodl i t ,  large,             
all-weather outdoor arenas. There 
are top quality covered stables for 
over 60 horses / ponies, complete  
equestrian study areas. Three 
cross-country style circuit training courses currently under construction and an all-weather cantering / 
jumping track and extensive floodlit, all-weather outdoor paddocks complete this remarkable       
Equestrian  Centre. 
 

 

 

 



Sukces można osiągnąć 
w wielu różnych dziedzinach 
 
 

 
Kurs Gotowania Prue Leith 
 
Queen Ethelburga’s jest brytyjskim centrum oferującym słynny na całym świecie kurs gotowania 
Prue Leith, który bardzo zmienił się od czasów dawnych zajęć gospodarstwa domowego. Uczniowie 
uczą się teraz planowania wydatków, przygotowywania i planowania posiłków na róŜne okazje, a 
sam kurs urozmaicany jest wizytami, pokazami i degustacjami win, itp. Dyplom uzyskany na tym 
kursie jest uznawany na całym świecie oraz przez Międzynarodową Szkołę Gotowania Prue Leith. 
 
Uczniowie mogą rozpocząć ten kurs w połączeniu z innym przedmiotami A-levels, o ile zezwala im 
na to plan lekcji. 
 
 
 



Success can be 
achieved in many areas  

 
 
The Leith’s Cookery Course 
     
 Q.E. is a pilot centre for the Leith’s Cookery Course, a far cry from Domestic Science of old. Pupils 
are taught to budget for,  prepare and plan meals for entertaining and the course is enhanced with 
visits, demonstrations, wine  tasting etc. The Certificate achieved is nationally accredited and        
recognised by Leith’s. 
 
Pupils may take this course in conjunction with A-levels, timetabling constraints permitting. 



Po zakończeniu szkołu  
uczniowie „Szóstej Klasy” 
otrzymują taki oto list 
 

 
 
 

Queen Ethelburga’s College 
Thorpe Underwood Estate 

York. Y026 9SZ. England 
 

Drogi ... 
 
Nadszedł dla Ciebie czas opuszczenia „Szóstej Klasy” w Queen Ethelburga’s i wyjścia w daleki 
świat. Władze i wszyscy pracownicy naszej szkoły chcieliby z tej okazji Ŝyczyć Ci wszystkiego 
najlepszego w dalszym Ŝyciu. W miarę, jak będziesz piął się w górę, zauwaŜysz, Ŝe ludzie i sytuacje, 
które pojawią się na Twojej ścieŜce, zmuszą Cię do podejmowania decyzji. Decyzje te mogą istotnie 
wpłynąć na twoją karierę zawodową, warunki finansowe, zdrowie i relacje z innymi i na całą Twoją 
drogę Ŝyciową, którą będziesz podąŜał. Zawsze decyduj sam za siebie. Nie pozwól, aby inni 
podejmowali za Ciebie, decyzje, które uwaŜasz za błędne, niezaleŜnie od pokus, jakie przed Tobą 
stawiają. 
 
Nieuniknione będą sytuacje, kiedy wybory i okoliczności nie będą jasne i przysporzą Ci kłopotów, 
sprawią, Ŝe popełnisz błąd, którego nie da się łatwo naprawić, lub sprawią, Ŝę zaangaŜujesz się w 
coś zupełnie głupiego.  
 
Mam nadzieję, Ŝe w takich sytuacjach zwrócisz się o pomoc, wsparcie lub poradę do rodziny i 
przyjaciół. Gdyby jednak z jakiegoś powodu okazało się to niemoŜliwe, to do czasu zakończenia 
studiów lub do Twoich 21-szych urodzin, w zaleŜności od tego, co nastąpi później, moŜesz zawsze 
zadzwonić do nas na koszt szkoły o kaŜdej porze dnia i nocy, z kaŜdego miejsca na świecie. W razie 
potrzeby zaoferujemy Ci takŜe usługi naszych szkolnych prawników lub nieodpłatną poradę w 
kaŜdej sprawie prawnej. 
 
Nie ma znaczenia, co to za problem. Nie ma znaczenia, jak  straszne mogą wydawać się te sprawy. 
Ja sam, moi pracownicy, koledzy z branŜy, przyjaciele i wszyscy znajomi, których spotkałem w 
róŜnych okolicznościach - wszyscy udzielimy Ci pomocy i nigdy Cię nie zawiedziemy. MoŜesz być 
zaskoczony tym, jak szybko i dyskretnie udzielimy Ci pomocy, jeśli będzie taka potrzeba. 
 
Następnych kilka lat Twojego Ŝycia jest bardzo waŜne. Pamiętaj, Ŝe jeśli wszystko zawiedzie, 
zawsze moŜesz liczyć na nas. Nie będziemy nieprzyjemnie zaskoczeni, nie będzie nam przykro, nie 
będziemy rozczarowani ani zagniewani – ZAWSZE moŜesz liczyć na naszą pomoc. PoniŜej 
zostawiam Ci numery telefonów, pod którymi zawsze moŜesz się skontaktować ze mną lub z moimi 
zaufanymi kolegami, 24 godziny na dobę, przez 365 dni w roku, gdziekolwiek będziesz. Zapraszam 
Cię do odwiedzin w naszej szkole. śyczymy Ci powodzenia i niech Cię Bóg ma w swojej opiece. 
 
Z powaŜaniem. 
 
 
Brian R Martin FBIM., FInstD., FFA 
Przewodniczący 
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 When they leave us at the end of 
the Sixth Form, students receive 

this letter 

Dear 
 

The time has come for you to leave the Sixth Form at QE and go out into the wider world. All of the 
Governors and staff of the Collegiate take this opportunity to wish you the very best for your future.     
As you progress, you will no doubt find that the different people and situations you encounter mean 
you need to make decisions. These decisions can affect your career, financial circumstances, health,   
relationships and the overall path in life that you follow. Make your own decisions. Do not be led by 
others to make a decision that you know is wrong however easy or tempting it may appear. 
 

Inevitably there may be times when choices or circumstances become confused or you end up in 
trouble, make a mistake that is not easily correctable or do, or get involved in, something downright 
foolish.  
 

At those times I hope you will turn to family and friends for help, support or advice. If for any reason 
this is not possible the Collegiate is willing, from now until you leave University, higher education or 
until your 21st birthday, whichever is the later, to accept a reverse charge phone call from you, at any 
time of the night or day, from anywhere in the world. We are also willing to provide the services of our   
Collegiate Solicitors for advice on any legal matter, at no cost. 
 

It does not matter what the problem is. It does not matter how horrendous things may seem. I, my 
staff, my business colleagues or friends and associates from all walks of life, will without fail, help 
you. You may be surprised at just what we can achieve quickly and discreetly if the need arises. 
 

The next few years of your life are important ones. Remember if all else fails we are here. We will not 
be shocked, upset, disappointed or angry – and we WILL help. I give below   telephone numbers that 
will reach me or my trusted close colleagues, 24 hours a day, 365 days a year, wherever we may be. 
Please do come back and see us. Good luck and may your God go with you. 
 

Yours sincerely, 
 
 
Brian R Martin FBIM., FInstD., FFA 

The Provost & Chairman 
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Królewskie Centrum  
Hippiczne 
 
 
 
Królewskie Centrum Hippiczne o wartości 3 milionów funtów uwaŜane jest przez wielu za najlepsze 
w Europie. Przygotowujemy uczniów na WSZYSTKICH poziomach do tego, aby potrafili działać z 
pewnością siebie i z rozwagą, dając pierwszeństwo tym zajęciom, które pozwolą uczniom odnieść 
sukces na egzaminach. We wszystkim, co robimy, staramy się być coraz lepsi aby poprawić nasze 
wyniki, być szczęśliwym i znaleźć samozadowolenie. 
 
Dla uczniów, dla których jazda konna i dbanie o konia lub kuca jest wspaniałą zabawą i dla tych 
najzdolniejszych i najbardziej zagorzałych wielbicieli jazdy konnej oferujemy naukę jazdy konnej z 
najlepszym wyposaŜeniem i instruktaŜem. Jeśli nie masz swojego konia lub kuca, moŜemy go 
wypoŜyczyć razem z ubezpieczeniem, okuciem, odpowiednimi szczepieniami, opłaconymi usługami 
weterynarza, odrobaczaniem, itp. na czas pobierania nauki w naszej szkole. Nie pobieramy 
dodatkowych opłat za sprawowanie opieki nad koniem lub kucem podczas przerwy wakacyjnej. 
Zainteresowanym udzielamy dodatkowych informacji. 
 
Dla tych, których interesuje jazda konna Queen Ethelburga’s jest szkołą, gdzie moŜliwości w 
zakresie nauki idą w parze z najlepszym wyposaŜeniem hippicznym i z najlepszym instruktaŜem 
nauki jazdy dla kaŜdego, od miłośnika amatora po tych, którzy pragną zdobyć profesjonalne 
kwalifikacje lub najlepsze umiejętności hippiczne. 
     
Uczniowie mogą  w pełni korzystać z wyposaŜenia, a mieszkańcy internatu mogą sprowadzić do 
szkoły swojego własnego konia wiedząc Ŝe stajnie i zagrody dla koni naleŜą do najlepszych w całej 
Europie. Jeśi nie posiadasz konia, moŜesz oczywiście korzystać z koni, które oferuje nasza szkoła. 
 
 
Przyjrzyjmy się, co Queen Ethelburga’s moŜe zaoferować. 
 

 

Zaczynając 
     
Nie kaŜdy pragnie zostać mistrzem jazdy konnej, 
zapraszamy więc uczniów, dla których jazda 
konna, dbanie o konia i wspólne spędzanie czasu 
z innymi amatorami hippiki to po prostu dobra 
zabawa. 

 



The Royal Court  
Equestrian Centre 

     
 
The £3,000,000 Royal Equestrian Centre is considered by many to be the finest in Europe.            
We prepare pupils of ALL levels of ability to act with confidence & consideration, giving first class 
academic tuition for success in exams. In everything we do we try that little bit harder to improve our 
performance, to be happy, and find self-esteem. 
 
For the pupil who simply enjoys the fun of riding and caring for their horse or pony to the keenest and 
most able young professional there are Academic opportunities, with supreme riding facilities and in-
struction. If you do not have a horse/pony we can provide one with tack inclusive of insurance, shoe-
ing, vaccinations, vet’s fees, worming etc for a pupil’s sole use during   term-time, making no charge 
for care of the horse/pony during holidays. Ask for full details. 
 
For those who are interested in riding, QE is the school where academic opportunities go hand in 
glove with supreme riding facilities and the highest quality of riding instruction for everyone, from the 
keen ‘hobby’ rider to those who seek top professional qualifications or top competitive riding skills. 
         
Pupils can make full use of these riding opportunities and boarders may bring their own horse to 
school, in the full confidence that our stabling and livery are amongst the best in Europe. If you don’t 
own a horse, you can, of course, use the horses provided as available. 
 
Let’s look at what Queen Ethelburga’s can offer you in more detail. 
 

Starting Out 
 

Not everyone wants to be an equestrian star, and we welcome students who simply want to have fun   
riding, looking after their horse and enjoying the companionship of like-minded others. 

 



Karen Dixon jest jedną z naszych 
starszych trenerów  
 
„Mój syn i córka uwaŜają, Ŝe wasze Centrum Hippiczne to istne niebo na ziemi”  
 
Nasi instruktorzy jazdy posiadają odpowiednie kwalifikacje Brytyjskiego Towarzystwa Hippicznego 
[BHS]. 
 
Nauka o koniach, o tym, jak o nie dbać jest tak waŜne, jak i sama nauka jazdy konnej. Nasze 
Centrum Hippiczne posiada kilka pracowni i dbamy o naleŜytą prezentację kaŜdego aspektu tego 
przedmiotu. Osiągany przez nas z reguły 100% wskaźnik zdanych egzaminów BHS jest dowodem 
na to, Ŝe nasi uczniowie osiągają wspaniałe sukcesy. 
 

Idąc dalej 
 Niemal jedna trzecia uczniów obecnie uczęszczających do Queen Ethelburga’s pobiera lekcje jazdy 
konnej. Zachęceni zdolnościami instruktorów i swoim własnym entuzjazmem uczniowie niezwykle 
szybko rozwijają umiejętności jeździeckie. 
 
Oczywiście istnieje bardzo duŜo innych zainteresowań i moŜliwości równieŜ poza naszymi własnymi 
hipodromami. Często wyjeŜdŜamy, aby brać udział w róŜnych  zawodach sportowych, dzieje się to 
niemalŜe co tydzień. Szkolne przyczepy do przewozu koni i druŜyny jeździeckie to znajomy widok na 
pokazach w całej północnej Anglii. Bierzemy równieŜ udział w większych imprezach hippicznych, jak 
Pokaz Konia Roku i słynna na całym świecie Trzydniowa Impreza w Bramham. Ponadto Queen 
Ethelburga’s organizuje swoje własne pokazy koni. 
 

Mierząc wysoko 
DuŜa liczba naszych uczniów przygotowuje się do uzyskania kwalifikacji BHSAI (Asystent 
Instruktora) oraz do Zarządzania Jeździectwem NVQ, które otwierają drzwi do kariery hippicznej, 
podczas gdy inni koncentrują się na osiąganiu standardów umoŜliwiających start w powaŜnych 
zawodach jeździeckich. 
 
Nasze wspaniałe hipodromy wyposaŜone są według najlepszych standardów. Istnieje więc 
moŜliwość rozwijania umiejętności w trzech dyscyplinach. Mamy trzy tory przełajowe, co sprawia, Ŝe 
nasz kampus jest popularnym miejscem na organizowanie zawodów według standardów Open 
(niezrzeszeni) oraz Novice (zrzeszeni). Bieg składa się z szeregu przeszkód naturalnych na otwartej 
przestrzeni takich, jak: kompleks wodny, wał i mur, oferując trudny do pokonania tor na róŜnych 
poziomach zaawansowania. 
 
Uczniowie, którzy chcieliby posiadać swoje własne stajnie, łączą kurs BHSAI z kursem 
przedsiębiorczości i systemów informacyjnych, które dają wyjątkowe przygotowanie do tego typu 
kariery. Uczniowie mogą sprowadzić swoje własne konie na zasadzie opłaty za utrzymanie konia. 
JednakŜe kaŜdego roku mamy kilka propozycji skierowanych do jeźdźców, aby mogli oni uzyskać 
pewnych oszczędności Są trzy opcje: natychmiastowe ich zastosowanie jest niezbędne. 
 
► Nauka u zatwierdzonych profesjonalnych instruktorów BHS. 
► DuŜy hipodrom mieszczący się w budynku oraz 10 akrów krytych i podświetlanych 

hipodromów zewnętrznych. 
► Najlepszej jakości kryte stajnie dla ponad 60 koni/kuców. 
►  3 tory przełajowe.      
► 1/2-milowy kryty tor do skoków. 
► Karen Dixon MBE, organizatorka olimpiad, jest jedną z naszych doświadczonych 

trenerek. 
► Pomieszczenia dla podkuwacza i weterynarza.   
► Stajnia dla klaczy i źrebięcia.  
► Organizujemy pokazy konne, jednodniowe treningi i imprezy, bierzemy udział w 

zawodach  lokalnych i krajowych pokazach hippicznych. 

 



Karen Dixon is one of 
our Senior Trainers  

    
“My son and daughter think your Equestrian Centre Is heaven on earth”  
 
Our riding instructors hold the appropriate BHS qualifications. 
 
Learning about horses, and how to look after them, is just as important as learning  to ride. We have 
several classrooms in our Equestrian Centre, to make sure that every aspect of teaching is well     
catered for. Our usual 100% pass rate in the BHS exams demonstrates the success our pupils 
achieve. 
 

Moving Forward 
 

Almost a third of the pupils currently attending Queen Ethelburga’s take riding  lessons. Fostered by 
the ability of our instructors and the pupils’ own enthusiasm, skills develop surprisingly rapidly. 
     
There’s a lot of interest and opportunity outside our own arenas, of course. We are out competing in 
all disciplines almost every week so the school’s horse trailers and riding teams are a familiar sight at 
shows throughout the North of England. We also attend major events such as the Horse of the Year 
Show and the Bramham 3-day Event. In addition QE hosts its own horse shows. 
 

Aiming for the top 
 

A number of our students are studying for the BHSAI (Assistant Instructor) qualification and the 
Equine Management NVQ, which will open the door to a career with horses, whilst others are intent 
on reaching serious competition standards. 
 
Our superb arenas are equipped to the finest standards, so that skills in all three disciplines can be   
developed. We have three cross-country courses,  making us a popular eventing venue up to Open 
standard (unaffiliated) and Novice standard (affiliated). The courses comprise a selection of natural           
obstacles over open country and include a water complex, bank and wall, offering a challenging track 
for the various levels of ability. 
 
Pupils wanting to own their own stables combine BHSAI with Business Studies and Information   
Systems to provide an  exceptional grounding for this career. 
 
►  Tuition by approved, BHS, professionally qualified Instructors. 
►  Huge indoor arena + 10 acres of all-weather, floodlit, outdoor arenas. 
►  Top quality, covered stables for over 60 horses/ponies. 
►  3 Cross country courses.    
►  All-weather 1⁄2-mile jumping track. 
►  Karen Dixon MBE, Olympic Eventer, is one of our Senior Trainers. 
►  Farrier’s & Vets areas.          
►  Mare and foal stable. 
►  We organise horse shows, One day horse  trials and events, go to  
      local competitions and National Equine shows. 



Jakim wyposażeniem dysponuje  
Królewskie Centrum Hippiczne? 
 
 
Uczniowie mogą sprowadzić swojego konia do szkoły na zasadzie opłaty za utrzymanie konia. 
Królewskie Centrum Hippiczne warte 3 miliony funtów jest przez wielu uwaŜane za najlepsze w 
Europie i stanowi częścią naszego kampusu. Jego wyposaŜenie jest zaiste wspaniałe: 
 
► Zajęcia prowadzone przez zatwierdzonych instruktorów posiadających profesjonalne 

    kwalifikacje (BHS). 

► Nowy, o olimpijskich rozmiarach, hipodrom umieszczony wewnątrz z pełnymi  

     wyścigowymi podwójnymi poziomami oświetlenia. 

► Dziesięć akrów krytych podświetlanych hipodromów. 

► Najlepszej jakości stajnie dla ponad 185 koni z pełnym zapleczem wewnątrz budynku. 

► W kaŜdej stajni jest wąŜ, szczotka, widły i wiadro do czyszczenia oraz czujnik dymu. 

► Wszystkie stajnie mają gumową podłogę. 

► Mnóstwo lokalnych szlaków na przejaŜdŜki. 

► Pełen zestaw przeszkód do uŜywania wewnątrz. 

► Dwie sale do zajęć hippicznych, kaŜda z telewizorem i wideo. 

► Biuro Pokazów Hippicznych. 

► Trzy bieŜnie przełajowe, w tym  przeszkoda wodna. 

► Kryty, podświetlany, półmilowy tor z przeszkodami. 

► Karen Dixon MBE, organizatorka olimpiad, jest jedną z naszych doświadczonych  

    trenerów; pracuje w niepełnym wymiarze godzin       

► Organizujemy pokazy konne, jednodniowe treningi konne i imprezy, bierzemy udział w  

    lokalnych zawodach i w krajowych pokazach hippicznych. 

► Pomieszczenia dla podkuwacza koni i weterynarza. 

► Stajnia dla klaczy i źrebięcia. 

► 20 podświetlanych, pokrytych trawą padoków dziennych. 

► Parking dla 250 boksów konnych. 

► Toaleta dla osób niepełnosprawnych. 

► Dobrej jakości kabiny prysznicowe i przebieralnie. 

► Pokój do udzielania pierwszej pomocy. 

► Kilka pokoi na uprząŜ. 

► Miejsce  przeznaczone do mycia węŜem (na zewnątrz). 



What facilities does the Royal  
    Court Equestrian Centre have? 

 
The £3,000,000 Royal Court Equestrian Centre is considered by many to be the finest in Europe and 
it is part of our campus. Our facilities are truly superb: 
 
► Tuition by approved (BHS) professionally qualified Instructors. 

► New, huge Olympic sized indoor arena with full competition twin lighting levels. 

► Ten acres of all-weather, large floodlit, outdoor arenas. 

► Top quality, covered stables for over 60 horses with full indoor access. 

► Each stable has its own hose, brush,  

     muck fork, muck bucket and smoke sensor. 

► All stables have rubber flooring. 

► Plenty of local hacking trails. 

► Full set of indoor jumps. 

► Two Equestrian classrooms each with TV/Video 

► Equestrian Show office. 

► Three cross country courses incl. water jump. 

► All-weather, floodlit, half mile jumping track. 

► Karen Dixon MBE, Olympic Eventer is one of our part-time Senior Trainers.       

► We organise horse shows, one day horse trials and events, go to local competitions and 

    National Equine shows.  

► Farriers and Vets areas. 

► Mare and Foal stable. 

► 20 floodlit grass day paddocks. 

► Parking for 250 horse boxes. 

► Disabled toilet facilities. 

► Good quality showers/ changing areas. 

► First Aid Room. 

► Several tack rooms. 

► Outside hose wash area. 



A oto niektóre z udogodnień w 
naszym ampusie 
 
 
► Centrum komputerowe, biznesowe i medialne z 56 multimedialnymi komputerami Pentium, 
bezpośrednie połączenie internetowe ISDN i drukarkami laserowymi. Centrum Przedsiębiorczości z 
ciągle uaktualnianymi satelitarnie informacjami biznesowym. Pomieszczenia edytorskie i 
wydawniczne do uprawiania dziennikarstwa dla gazet lub czasopism i produkcji. 
► Klub dla uczniów „Szóstej Klasy” z pełną klimatyzacją, skórzanymi fotelami, podwójnymi, o 
duŜych rozmiarach telewizorami; jest tam 8 urządzeń nagłaśniąjących, urządzenia muzyczne, dwa 
stanowiska z komputerami do wysyłania e-maili, telefon, lodówka, aneks kuchenny i zmywarki. 
► Pomieszczenie rozwoju kariery zawodowej, odpowiednio uzupełnione materiałami informacyjnymi 
oraz  posiadające mulimedialny komputer Pentium z dostępem do wszystkich informacji na temat 
kariery zawodowej i studiów na kierunkach uniwersyteckich. Pomoc i wskazówki udzielane są przez 
pracowników w kaŜdy weekend. Członkostwo w ISCO. 
► Wykładana dębem biblioteka Sovereigna (pod opieką stałego bibliotekarza) ostatnio ulepszona 
dzięki zakupowi ponad 3 500 ksiąŜek do księgozbioru podręcznego oraz komputerów 
multimedialnych. Osobne pokoje do nauki dla uczniów innych klas, ze stanowiskami w stylu 
uniwersyteckim. 
► Prywatne pokoje do nauki dla uczniów „Szóstej Klasy” z czterdziestoma miejscami siedzącymi w 
układzie bibliotek uniwersyteckich. Elegancka jadalnia wykładana panelami dębowymi słuŜąca jako 
jadalnia dla uczniów „Szóstej Klasy” oraz podczas wieczorów spotkań z prelegentami, ze 
wspaniałym sufitem w stylu Wedgwooda oraz ze srebrnymi nakryciami dla 50 uczniów i gości. 
► DuŜy w pełni oświetlony parking dla 350 samochodów. 
► Centrum teatralne/ Sala Anny Brontë – moŜe pomieścić 200 osób, uzupełniona sceną, 
elektryczną kurtyną, pełnym oświetleniem teatralnym, sprzętem nagłaśniającym oraz z moŜliwością 
podłączenia mikrofonu radiowego, z moŜliwością nagrywania na kamery wideo oraz z telebimem, z 
klimatyzacją, dźwiękoszczelne z elektronicznym centrum kontroli. 
► Nowoczesna kuchnia i główna sala do przygotowywania posiłków. Pomieszczenie do wypieku 
pizzy. Codziennie do wyboru dwa posiłki na gorąco, dania wegetariańskie i duŜy wybór sałatek. 
Regularnie przeprowadzane ankiety, co z menu cieszy się popularnością, a co nie, zapewnienie 
smacznych i zróŜnicowanych dań. 
► Jadalnia bistro i lodziarnia z profesjonalnie urządzoną kuchnią do uŜytku pracowników i uczniów 
lub do przygotowywania specjalnych posiłków na międzynarodowe wieczory. 
► Jadalnia dla dwustu osób z tosterami na 4 tosty na kaŜdym stole. (Jeśli kiedykolwiek mieszkałeś 
w internacie, wiesz dlaczego jest to tak popularne przy śniadaniu). Maszyna do robienia lodu, 
maszyna do schładzania wody, mikrofalówki do uŜytku uczniów. Wygodny salon dla pięćdziesięciu 
osób, uzupełniany codziennie wyborem gazet i czasopism. Szachy i inne gry planszowe. 
► Kryty basen wypoczynkowy o stałej temperaturze 28°C. Małe zjeŜdŜalnie wodne. Czterdzieści 
foteli wypoczynkowych przy basenie. Organizujemy niedzielny brunch dwa razy w trymestrze, kiedy 
to uczniowie wstają później niŜ zwykle i i spędzają miło czas, jedząc śniadanie lub lunch i grając w 
róŜne gry. Mamy równieŜ ogromnego dmuchanego węŜa wodnego w basenie dla tych, którzy chcą 
sprawdzić, czy mogą się na nim utrzymać. 
► Przy basenie jest sauna dla uczniów „Szóstej Klasy”. Mamy równieŜ dwa nowe solaria, z których 
mogą korzystać uczniowie „Szóstej Klasy” za zezwoleniem rodziców. 
► W pełni wyposaŜone centrum fitness z dwunastoma róŜnymi urządzeniami do ćwiczeń, w tym 
elektroniczna bieŜnia. Jest równieŜ sala przystosowana do uprawiania aerobiku z prezentacją wideo. 
Ponadto mamy równieŜ wzmacniane lustra baletowe pokrywające całe ściany oraz uchwyty 
baletowe o podwójnej wysokości. 
► W naszej sali gimnastycznej moŜna uprawiać róŜne dyscypliny sportowe i wykonywać ćwiczenia, 
z wykorzystaniem wszelkich pomocy, które mogą Państwo pamiętać ze swojej młodości, jak: 
drabinki, liny, kozły, etc. Tą ogromną salę moŜna powiększyć i moŜe ona słuŜyć jako sala teatralna z 
balkonem, mieszcząca 500 osób. 
► Nasza nowa, z 140 miejscami siedzącymi, wykonana w stylu uniwersyteckim sala wykładowa ma 
wygodne siedzenia z szerokimi stolikami do pisania dla wszystkich. DuŜy ekran do projekcji wideo, 
aparatura nagłaśniająca stereo, oświetlenie, mównica, etc., wszystko to oznacza, Ŝe sala ta moŜe 
być uŜyta w róŜnych celach: do przemówień, przemówień gości na temat kariery zawodowej, 
spotkań, etc. 
► Placówka handlowa – szkolny sklep. Oferujemy szeroki wybór nowych lub uŜywanych 
mundurków oraz ponad 200 róŜnych niedrogich artykułów: długopisy, papier, gry, zabawki i duŜy 
wybór ksiąŜek. 
► Pięć podświetlanych, krytych kortów tenisowych, równieŜ zaprojektowanych do uŜycia jako trzy 
boiska do gry w netball. 



Some of the facilities 
on our campus  

 
 
► Computing, Business and Media Centre with 56 Pentium multimedia computers, direct ISDN   
Internet access and laser printers. Business Studies Centre with constant business and world news 
updated by satellite. Editorial and publishing area for newspaper/magazine journalism and             
production. 
► Sixth Form common room with full air-conditioning, leather seating, twin large sized televisions, 8 
speaker sound system, Music System, twin email / computers, phone, fridge, hot drinks facilities and 
dishwashers. 
► Careers area, fully stocked with relevant and informative material plus Pentium multimedia        
computer with access to full careers, university course information. Staff assistance/guidance      
available every week day. Membership of ISCO. 
► Oak panelled Sovereign’s library (staffed by a permanent librarian) recently enhanced by the      
purchase of over 3,500 new reference books and multimedia computers. Separate study room for     
non-sixth formers, with university-style seating. 
► Sixth Form private study room seating forty students in a university library setting. Formal oak  
panelled dining room for Sixth Form dining-in, speaker evenings, with fine Wedgwood plaster ceiling 
and silver place settings for fifty students and guests. 
► Large fully floodlit car park for 350 cars. 
► Drama Centre/Brontë Hall – can seat 200, complete with stage, electric curtains, full theatre      
lighting, sound system with radio mike ability, closed-circuit video production capability and full       
audience colour monitor vision coverage, air conditioned, sound proofed, with control centre. 
► Modern kitchen and main refectory servery. In-house pizza bakery. Daily choice of two hot dishes, 
vegetarian meals and large salad selection. Regular surveys of what is popular, and what is not,     
ensure an enjoyable and varied menu. 
► Refectory bistro and ice cream parlour with professional kitchen for use by staff and students or 
creation of special food for international supper nights. 
► Two hundred seat refectory with 4-slice toasters on every table. (If you have ever boarded at 
school you will know why this is popular at breakfast time). Ice machine, chilled water machine,          
microwave machines for pupils’ use. Comfortable lounge seating for fifty, complete with daily           
selection of newspapers and magazines. Chess and other board games. 
► Indoor leisure swimming pool always heated to 28°C. Small water slide. Forty pool-side loungers. 
We have Sunday brunches twice a term, where students get up late and enjoy a cooked breakfast/
lunch with games. We also provide a huge blow-up water snake in the pool for people to see if they 
can stay on it. 
► Pool-side sauna for use by Sixth Form. We also have two new full-sized commercial solariums 
which may be used by Sixth Form with parents’ permission. 
► A fully-equipped fitness centre with twelve different exercise machines, including electronic       
running track. The room also has full aerobic facilities with video presentation. In addition we provide 
full  wall-length, reinforced, ballet mirror glass and there 
are  double height ballet bars. 
► Our gymnasium can cover many different sports and 
activities with all the equipment you remember from your 
youth – wall bars, ropes, vaulting horses etc. This huge 
room can also double as a 500-seat theatre with balcony. 
► Our newly-installed, 140-seat, university style lecture 
theatre has comfortable seating with extra-width writing 
tablets for all. Large screen video projection, full stereo 
sound system, lighting, rostrum, etc., means that this 
room has a variety of uses – for in-house public speaking, 
guest careers speakers,  meetings etc. 
 

 

 



Inne udogodnienia na  
naszym kampusie 
 
► Cyfrowe automaty telefoniczne usytuowane w róŜnych miejscach kampusu. MoŜliwość wysłania i 
odebrania faksu przez wszystkich uczniów –  szczególnie uŜyteczne dla rodziców z zagranicy – oraz 
wysyłania i otrzymywania poczty elektronicznej. 
► Centrum Nauki z trzema w pełni wyposaŜonymi laboratoriami oraz pomieszczeniem 
przygotowawczym. 
► Pomieszczenia do zajęć z gospodarstwa domowego z dobrze wyposaŜonym mini kuchniami. 
Wszystko według międzynarodowych standardów. Pomieszczenia klimatyzowane. 
► Ponad 40 innych wysokiej jakości pomocy naukowych i pomieszczeń. 
► Kampus jest otoczony wysokim murem z zamykanymi bramami przy kaŜdym wejściu. Mamy 
równieŜ system kamer monitorujących nasze tereny. Zamontowano ponad 350 lamp zewnętrznych 
które świecących ZAWSZE po zmroku i w nocy. W ten sposób nasi uczniowie mogą bezpiecznie 
oddawać się swoim zajęciom, wiedząc, Ŝe ich bezpieczeństwo jest dla nas sprawą najwaŜniejszą. 
► Osobny parking autobusowy dla wszystkich autobusów szkolnych i autobusów odwiedzających 
nas szkół. MoŜe on pomieścić 15 autobusów dalekobieŜnych, ma wyznaczone pasy dla 
przechodniów i miejsca dla pasaŜerów. Oświetlony. 
► Cztery w pełni oświetlone boiska sportowe, dwa oświetlone, kryte boiska do  gry w koszykówkę i 
siatkówkę, dwadzieścia podświetlonych boisk do trenowania gry w rounders i w krykieta,  
podświetlana bieŜnia oraz trzy podświetlane boiska do gry w siatkówkę, podświetlane boisko do gry 
w piłkę noŜną, boiska do gry  w krykieta i hokeja. 
► Klub uniwersytecki (Collegiate Club): Bar dla uczniów „Szóstej Klasy” przeznaczony na 
towarzyskie lub inne szkolne imprezy; pod opieką. RównieŜ dla rodziców/ gości na waŜniejsze 
przyjęcia i konferencje. 
► Wszystkie przebieralnie spełniają standardy klubów sportowych. Prysznice z ciepłą wodą. W 
kaŜdej przebieralni jest osobna toaleta. 
► Centrum Języków Obcych. W pełni skomputeryzowane laboratorium językowe dla osiemnastu 
osób. Komputery multimedialne do nauki języków i do korzystania na miejscu. Wszystkie sale 
językowe mogą jednocześnie odbierać przekaz satelitarny w róŜnych językach. 
► Centrum Sztuki. Pomieszczenie do projektowania wspomaganego komputerowo, inne 
pomieszczenia przeznaczone do malowania, rzeźbienia, fotografii, etc. 
► Szachy i warcaby znajdujące się na zewnątrz. Ponadto gra w krokieta w „Tajemniczym 
Ogrodzie”. 
► Kaplica dla 200 osób. Centrum na poranne spotkania i modlitwy. 
► Centrum muzyczne. Sala z instrumentami klawiszowymi z18 osobnymi klawiaturami, studio 
muzyczne do ćwiczeń, nauki i nagrywania. Pokój Zespołowy do pracy dla małych grup i 
przeznaczony do zajęć. Wiele pokoi przeznaczonych do ćwiczeń. Centralne biuro muzyczne. 
► W pełni wyposaŜone centrum medyczne zatrudniające pielęgniarkę. 
► Odpowiednio serwisowane, nowoczesne autobusy szkolne z pasami bezpieczeństwa dla 
wszystkich pasaŜerów. 
► Nowoczesny, pełen system alarmowy z detektorami dymu i czujnikami ciepła w KAśDEJ klasie,      
pokoju, szafie, korytarzu, etc. 
► Maszyna rozmieniająca pieniądze do automatów telefonicznych, maszyna ze znaczkami 
pocztowymi, sklepik szkolny i maszyna z zimnymi napojami, recyklingowa maszyna zgniatająca 
puszki aluminiowe. 
► Skrzynka dla Dzieci Zastraszanych. W naszej szkole obowiązuje Karta Ucznia i wszyscy 
pracownicy są bardzo wyczuleni na wszelkie przejawy zastraszania, jakkolwiek rzadko by się one 
zdarzały. Nasi uczniowie chętnie rozmawiają z pracownikami naszej szkoły, a okazjonalne incydenty 
rozwiązywane są przy pomocy tego medium. Skrzynka dla Dzieci Zastraszanych została 
umieszczona w dyskretnym miejscu, tak Ŝe uczniowie z zachowaniem pełnej prywatności mogą 
wrzucić tam informację i powiadomić nas, co lub kto sprawia im kłopot. 
► Lądowisko dla helikopterów. 

 
 



More of the facilities 
on our campus 

 
►The Trading Post – the school shop. We carry a whole range of new and secondhand uniforms 
plus over 200 different, inexpensive items: pens, paper, games, toys and a large selection of books. 
► Five floodlit, all-weather  tennis courts, also designed to be used as three netball courts. 
► Digital pay-phones positioned all over the site. The facility for all pupils to send and receive faxes 
– particularly useful for overseas parents – and to send and receive e-mails. 
► Science Centre with three fully equipped laboratories plus preparation area. 
► Home Economics Centre with fully equipped mini kitchens. All to an international standard.         
Air-conditioned. 
► Over 40 other high quality resource and teaching areas. 
►The campus has a high wall with locking gates at all entrances. There is closed circuit TV          
protection of our grounds. There are over 350 outside lights which stay on during ALL hours of     
darkness. In this way our pupils can go daily about their business on the campus, content in the 
knowledge that we view their safety as of paramount importance. 
►Separate bus/coach park for all the school’s buses and visiting schools’ coaches. Can hold 15     
full-size coaches, with zebra crossing and passenger collection areas. Fully lit. 
► Four full-sized floodlit sports pitches, two floodlit, all-weather basketball/netball courts, twenty 
floodlit rounders/cricket practice nets, a floodlit running track and three floodlit volleyball courts,    
floodlit football, cricket, hockey pitches. 
►The Collegiate Club: Sixth Form bar for use at socials and other in-house events; well supervised. 
Also for parents/guests for major functions and conferences. 
► All changing rooms are to full sports club standards. Showers with plenty of hot  water. Each 
changing room also has its own toilet. 
►Language Centre. Full computer-controlled language laboratory for eighteen. Multimedia computer 
for language learning and reference. All language classrooms can receive different foreign language    
satellite transmissions simultaneously. 
► Art Centre. Area for computer-aided design, other areas for painting, sculpture, photography, etc. 
► Outdoor chess and draughts games in the grounds. Also, croquet in the Secret Garden. 
► Chapel with seating for 200. A centre for morning assembly and worship. 
► A fleet of properly serviced, modern school buses, with seat belts for all passengers. 
► Music Centre. Keyboard classroom with 18 individual keyboards, music studio for practice, study 
and recording. Ensemble Room for small group work and tuition. Numerous practice rooms. Central 
music office. 
► Fully-equipped medical  centre staffed by a nursing sister. 
► A modern, comprehensive fire alarm system with smoke detectors/heat sensors in EVERY      
classroom, bedroom, cupboard, corridor etc. 
► A change machine for the telephones, a postage stamp machine, tuck shop and chilled drinks    
machines, aluminium can-crusher for environmental recycling. 
► Bully Box. We have a Pupil’s 
Charter and all staff are con-
stantly on the alert for any signs 
of bullying, rare though it be. Our 
pupils find talking to the staff easy 
and the occasional incident is 
solved through this medium. The 
bully box is situated discreetly so 
that pupils, in total privacy, can 
put in a note to say what or who is 
troubling them. 
► Helicopter Landing Pad. 



Ponad 50 powodów, dla których 
warto wybrać Queen Ethelburga’s 
College 
 
► Prawie 100% naszych kandydatów z „WyŜszej Klasy Szóstej” kontynuuje naukę na 

uniwersytetach lub w szkołach wyŜszych. 
► Nasza szkoła jest miejscem bezpiecznym, z dala od społecznych problemów napotykanych w 

centrach  miasta. 
► DuŜe inwestycje w nowe, wysokiej jakości wyposaŜenie szkoły (20 mln funtów zainwestowanych  
w ciągu ostatnich siedmiu lat).  
► Aktualny program udoskonalania i dodawania nowych udogodnień.  
► Rozwijająca się szkoła w świetnym stanie, posiadająca znaczne i stałe wsparcie finansowe. 
► Soboty wolne od nauki.  
► Dobrze znana i szanowana szkoła w Wielkiej Brytanii i na całym świecie.  
► Szkoła ciesząca się dobrą opinią, w której uczniowie osiągają ponadprzeciętne wyniki w nauce. 
► Strona posiadające międzynarodową sieć kontaktów naukowych, biznesowych oraz kontaktów z 

absolwentami naszej szkoły pomagająca naszym uczniom uzyskać postęp w wybranej karierze 
zawodowej. 

► Szkoła, która szanuje rodziców i utrzymuje z nimi kontakt, a nie tylko ich toleruje. 
► Szkoła, która uwaŜa, Ŝe kaŜdy uczeń jest zdolny do rzeczy wspaniałych. 
► Dyrektor, który słucha.  
► MoŜliwość uregulowania czesnego miesięcznym zleceniem stałym lub kartą kredytową.  
► Szkoła, która wierzy w dyscyplinę egzekwowaną z empatią.  
► Szkoła, z której uczniowie odchodzą pewni siebie, pełni entuzjazmu, z umiejętnością opiekowania 

się innymi oraz z wolą osiągnięcia sukcesu w wybranym zawodzie. 
► Miła atmosfera i wysokiej jakości kampus, gdzie nie Ŝałuje się wydatków, aby utrzymać jak 

najlepsze warunki. 
► Telefon w kaŜdym pokoju.  
► Telewizor i wideo (z czasomierzem) w kaŜdym pokoju.  
► RóŜnego rodzaju siłownie odpowiednie dla kaŜdego wieku.  
► Stuakrowy kampus.  
► Nauka języka francuskiego, niemieckiego i hiszpańskiego od 11 roku Ŝycia do poziomu A-level. 
► Osobne centra dla przedmiotów przyrodniczych, kaŜde z dobrze wyposaŜonym laboratorium. 
► Sieć ponad dwustu multimedialnych najnowocześniejszych komputerów Pentium.  
► Dostęp do Internetu (kontrolowany).  
► Własne autobusy. 
► W pobliŜu pociągi z Yorku do Harrogate.  
► Uczniowie mieszkający w internacie mogą trzymać małe zwierzęta.  
► Centrum Hippiczne ze 60 miejscami w stajniach.  
► Program zajęć pozaszkolnych. 
► Zapewniona opieka po zakończonych lekcjach. 
► Uczniowie zostają przyjęci do Oxfordu i Cambridge oraz na inne najlepsze uniwersytety. 
► Uczniowie zdają aŜ do 5 przedmiotów na egzaminach A-levels.  
► Uczniowie mogą podjąć naukę podstaw gotowania (Leith’s Cordon Bleu Cookery Course). 
► Uczniowie mogą zrobić kursy hippiczne BHSAI aŜ do poziomu PTT.  
► Wykwalifikowana kadra nauczycielska z wyŜszym wykształceniem. 
► Doradztwo przy wyborze zawodu oraz członkostwo w ISCO.  
► Hale sportowe, siłownie i sauna.  
► Zajęcia hippiczne prowadzone przez organizatorkę olimpiad. 
► Indywidualna opieka nad kaŜdym uczniem.  
► Zdobywca nagrody Grupy Młodych Przedsiębiorców.  
► Nagroda Księcia Edynburga (złoty medal).  
► Letni Bal.  
► Regularnie odbywające się imprezy towarzyskie.  
► Szkoła ma swojego własnego kapelana. 
► Regularnie odbywają się wycieczki do Yorku i innych pobliskich atrakcyjnych miejsc.  
► Suszarki i podgrzewane wieszaki na ręczniki we wszystkich pokojach. 
► Przedmioty do wyboru przy egzaminach A-level i GCSE zmieniają się co roku, według potrzeb 

uczniów.  
► DuŜe klimatyzowane pomieszczenie dla 1000 osób.  
► Wymiana waluty i rezerwacja lotów. 
► Świetnie rozwijające się Stowarzyszenie Absolwentów (Old Ethelburgian Association) 

organizujące regularne spotkania po latach.  
► Filmoteka z 400 filmami wideo dostępna bezpłatnie. 
► Nieustający sukcesy w nauczaniu uczniów w kaŜdym wieku, osiągnięcia znacznie przekraczające 

średnią krajową. 

 

 



 50 + reasons for choosing 
Queen Ethelburga’s College 

 
► Almost 100% of our Upper Sixth A-level candidates leave to go to University or Higher Education 
► A safe site away from the social problems of an inner city or town centre  
► Substantial investment on new, top quality facilities (£20,000,000 in the last seven years)  
► Ongoing programme of upgrading and adding facilities  
► A growing, flourishing school with substantial, solid financial backing  
► No Saturday school  
► Well known and respected school, nationally and internationally  
► A reputation for achieving above-average academic success for its pupils  
► A worldwide web of ex-pupil ‘contacts’ able to assist our pupils to progress well in their careers 
► A school which respects and liases with parents and does not just ‘tolerate’ them  
► A school which believes every pupil is capable of greatness  
► A Headmaster who listens  
► The ability to pay school fees by monthly standing order or credit card.  
► A school that believes in a disciplined approach, enforced with empathy  
► Students leave full of confidence, enthusiasm, with a caring attitude and the will to succeed  
► An enjoyable atmosphere and a top quality campus with the best facilities 
► A telephone in every bedroom  
► A TV/video (on a timer) in every bedroom        ► Different fitness rooms for all ages  
► Internet access (screened)                            ► Our own fleet of busses  
► Trains from York and Harrogate stop nearby   ► Boarders may bring small pets  
► 60-stable equestrian centre                            ► Full programme of after-school activities 
► Supervised after school study                           ► 100-acre site  
► French, German, and Spanish from age 11 to A-level 
► Separate sciences, each with a fully equipped laboratory  
► Network of over 200 Pentium multimedia state-of-the-art computers.  
► Students proceed to Oxbridge and other top universities 
► Students take up to 5 A-levels  
► Students may take the basic Leith’s Cordon Bleu Cookery Course  
► Students may take the BHSAI Courses up to PTT  
► Qualified graduate teachers in all subjects   ► Full careers advice and membership of ISCO 
► Sports hall, fitness rooms and sauna suites ► Equestrian tuition by an Olympic eventer  
► Care for each pupil as an individual                     ► Award winning Young Enterprise group  
► Duke of Edinburgh’s Award to gold standard 
► Summer Ball  
► Regular social events  
► The school has its own Chaplain  
► Regular visits and trips to York and other local  
    attractions  
► Hairdryers and heated towel rails in all bedrooms 
► A-level and GCSE options changed each year 
     to suit needs of students  
► Huge air-conditioned facilities area capable of  
     seating 1,000 people  
► Thriving Old Ethelburgian Association with  
    regular reunions 
► Currency exchange and flight arrangements 
► 400-film video library with free access 
► Consistent academic success, at all ages,  
     well above the national average 

 

 



 



 



Większość naszych nowych uczniów pochodzi ze 
szkół prywatnych, ale nie wszyscy. Uczniowie ci byli 
zazwyczaj szczęśliwi i odnosili sukcesy w  swoich 
poprzednich szkołach, ale teraz są gotowi dążyć do 
wszechstronnej doskonałości.  
 

 
Zapytaliśmy kilkoro uczniów  z nowego naboru, dlaczego wybrali właśnie naszą szkołę…. 
 
►„Moja poprzednia szkoła nie miała wystarczająco duŜo pieniędzy, aby inwestować w takie ilości 
fantastycznego sprzętu, jaki ma wasza szkoła. Mieszkam za granicą, ale juŜ się zaaklimatyzowałem, 
poznałem nowych przyjaciół i radzę sobie całkiem dobrze.” 
 
► „Wasza szkoła zaoferowała o wiele większy wybór przedmiotów do wyboru, jak i do egzaminów 
A-level.” 
 
► „Potrzebowałam zmian. Z tej szkoły jest o wiele łatwiej dostać się na uniwersytet niŜ, gdybym 
została w mojej poprzedniej szkole. Tutaj jestem uczennicą w College – tam wciąŜ byłabym 
traktowana jak dziecko.” 
 
► „Chciałem zamieszkać w waszym internacie, poniewaŜ po „Szóstej Klasie” wyjadę z domu, a juŜ 
wcześniej dowiedziałem się od przyjaciela, jak niesamowicie dobre warunki są w waszym internacie. 
Powiedział mi, Ŝe są najlepsze w całym kraju. Najbardziej podoba mi się, Ŝe mam swój telefon, 
pocztę głosową, lodówkę, telewizor i odtwarzacz wideo. Jest nawet radio, magnetofon i odtwarzacz 
CD! Podoba mi się teŜ darmowe solarium i sauna. PoniewaŜ jestem zadowolony, pilnie pracuję i 
dobrze mi idzie.” 
 
► „Moi rodzice i ja wybraliśmy tą szkołę ze względu na osiągnięcia waszych uczniów na 
egzaminach, które plasują szkołę w grupie szkół z najlepszymi wynikami. I równieŜ moja przyjaciółka 
z zagranicy świetnie sobie tutaj dała radę.” 
 
► „Uwielbiam konie. Wszyscy wiedzą, Ŝe Królewskie Centrum Hippiczne jest tutaj najlepsze i 
dlatego chciałam sprowadzić tutaj swojego konia .” 
 
► „Muszę się przyznać Ŝe nigdy wcześniej nie słyszałem o was do czasu, aŜ odpowiedzieliśmy na 
waszą reklamę. Kiedy tu przyjechaliśmy, wszyscy byli bardzo mili i przyjaźnie nastawieni. Mnie i 
moim rodzicom podobało się tutaj wszystko, co zobaczyliśmy, i udało mi się wybrać te kursy, które 
będą dla mnie dobre.” 
 
► „Dobrze sobie radziłem w moje poprzedniej szkole, ale wiedziałem, Ŝe byłbym lepszy, gdybym 
miał lepsze moŜliwości. Miałem rację i dlatego mam teraz świetne wyniki. Myślę, Ŝe to dzięki tej 
mieszance nauczycieli, moich nowych przyjaciół i wszystkich tych świetnych rzeczy, które tu macie. 
Mam wraŜenie, Ŝe pomyśleliście o wszystkim.” 
 
► „Trochę się denerwowałem, kiedy odchodziłem z mojej poprzedniej szkoły i zostawiałem tam 
przyjaciół, których tam miałem. Ale kiedy zdałem sobie sprawę z tego, Ŝe przecieŜ będzie tu wielu 
nowych uczniów, takich jak ja, to wiedziałem, Ŝe poznam nowych przyjaciół bardzo szybko. Mam 
teraz dobrych przyjaciół, którzy mnie lubią, chciałem czegoś lepszego, niŜ to, co mógłbym mieć, 
gdybym został w szkole, w której byłem. Bardzo się cieszę, Ŝe przyszedłem do tej szkoły.” 
 
► „Uwielbiam cały ten świetny sprzęt, który macie tutaj, ale nie był to główny powód, dla którego 
zapisałem się do tej szkoły. Chciałem być gdziekolwiek, byle bym był traktowany jak dorosły człowiek 
i gdzie inni naprawdę dbaliby o ciebie. Nauczyciele są bardzo dobrzy, troskliwi i przyjaźni. Chciałbym 
wybrać dobry zawód. A to miejsce daje mi to wszystko, czego oczekiwałem, a nawet więcej. Ludzie 
są tutaj rozsądni. W moje byłej szkole nauczyciele wydawali się nie zauwaŜać, Ŝe dorosłem.” 



Most of the new students who join us come  
from the public school system but not all.  

They have usually been happy and successful  
at their former school but they are now  

ready to pursue all-round excellence.  

 
We asked our intake of new students why they had chosen us…. 
 
►“My old school did not have the money to invest in as many fantastic facilities as you have. I live 
overseas and I have settled well, made friends and are doing well. 
 
►“You offered a far wider range of Options and A-Levels subjects.” 
 
►“I was ready for a change. It is closer to being at University here than it would have been at my old 
school. I am a College student here – there I would still have been a school pupil.” 
 
►“I wanted to board because I will be leaving home after Sixth Form and I had already heard from a 
friend how amazingly good your boarding standards were. He said they were the best in the country. 
I particularly like the fact that I have my own telephone, voice mail, fridge,  television and video 
player. You even provide a radio, tape and CD player! I also like the free solarium and sauna. 
Because I am happy I am working hard and doing well.” 
 
►“My parents and I chose you because your students’ examination successes put you in the top 
sector for results and a friend who lived overseas did well here.” 
 
►“I love horses. Everyone knows that the Royal Court Equestrian Centre is the best there is and I 
wanted to bring my horse to school.” 
 
►“I have to admit I had never heard about you until we replied to an advertisement. When we came 
along everyone was so kind and friendly. My parents and I liked everything we saw and I was able to 
put together the courses that will be good for me.” 
 
►“At my old school I had done all right but I knew I could do better given the chance. I was right and 
I am achieving excellent results. I think it is a mixture of the staff, my new friends and all the brilliant 
things you have got. You seem to have thought of everything.” 
 
►“I was a bit nervous about leaving my old school with the friends I had, but when I realised that 
there would be plenty of new students just like me I knew I would make new friends quickly. I now 
have good friends, who like me, wanted something better than I would have got if I had stayed where 
I was. I am pleased I joined.” 
 
►“I like all the cool facilities you have here but that was not the main reason I joined. I wanted 
somewhere I would be treated like a young adult and where people actually genuinely care about 
you. The staff are professional, caring and friendly. I want a good career. This place gives me 
everything I wanted and more. People have got common sense here. At my old school they didn’t 
seem to realise that I had grown up.” 
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Statistics as at 01/09/2010 excluding General Studies ~ Independent Schools Council 

2010 Average UCAS Points Score at A-Levels 



QE College A-Levels 2010: ► 100%  pass ► Top student 720 points  
► 50% A*/A Grade   ► Equiv 3½ A’s each   ► Average points ~ 443    

Our Sixth Form continues to grow 

2003  72  2004  80 2005  107 2006  150 

2007 170  2008 215 2009  275 2010  355 

Queen Ethelburga’s College is ranked as the UK’s top independent School in the 
North for average points at A-Level per student.* Over 98% of QE College Year 

13 students go onto the very best Universities including Oxbridge.  
( * As at 01/09/2010 excluding General Studies ~ Independent Schools Council ) 

QE College 
A-Level Grades 

Accounting  
Art and Design  
Biology  
Business Studies  
Chemistry  
Chinese  
Design Technology  
Economics  
English Language 
English Literature  
French  
Geography  
German 
History  
Mathematics  
Maths ( Further )  
Physics  
Psychology  
Russian   
Spanish  
Sports & PE 

75% 
100% 
100% 
93% 
100% 
100% 
100% 
80% 
100% 
100% 
75% 
67% 
100% 
100% 
98% 
100% 
89% 
91% 
83% 
100% 
100% 

A* / A 
~ C 

 

Average UCAS points  
score at  
A-Level  360 
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Examples of College University Destinations                                            
University Name ~ Degree Subject      A-Level Grades  

Bath University - Accounting and Finance  

Bath University - Economics and Statistics  

Bath University - Mathematics and Statistics  

Bath University - Politics with Economics  

Bath University - Sociology HR Management  

Birmingham University - Bus Management  

Bournemouth University - Comm + Media  

Cambridge University - Medicine  

European Business School - Intnl Relations  

Exeter University - Economics  

Imperial College London - Electronic Eng 

King’s College London - Biomedical Science  

Leeds University - Medicine  

Leicester  University - Maths with Economics  

Leicester University - Computing Managt  

Leicester University - Management Studies  

Manchester University - Economics & Politics  

Manchester University - Maths with Finance  

Manchester University - Religion &Theology  

Newcastle University - Business Management  

Nottingham University - Psychology  

Oxford University - Engineering  

Sheffield University - Economics  

Southampton University - Biology   

Southampton University - Film and English  

University College London - Econ & Statistics  

University College London - Econ & Statistics   

University College London - Mechanical Eng  

University of East Anglia - History of Art  

University of St Andrews - Financial Econ 

Warwick University - Maths and Economics  

Warwick University - Physics  

York University - Psychology 

A*AAB 

A*A*ABB 

A*A*BBB 

A*A*BBB 

A*ABBB 

AABBB 

IB 31 pts 

A*A*A*A*A*  

IB 28 pts   

IB 34 pts 

A*A*ABB  

AABb  

A*A*A*AB 

A*A*BBB  

A*A*BB 

A*AAA 

A*AA  

A*AAAB 

AABB 

ABBB 

A*AAC 

A*A*AA 
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Wyniki GCSE i A-level 
 
 
Queen Ethelburga's College jest top numer 1 w Wielkiej Brytanii  
School for Academic Wyniki na północy. 
 

 
W tym roku mieliśmy okazję widzieć kolejne punkty  ponad średnią krajową (w przeliczeniu na studenta), 
zdobyte przez naszych uczniów zdających egzaminy A-level, co uplasowało Queen Ethelburga’s w 
najwyŜszym sektorze pod względem osiągniętych wyników.  Uczniowie, niezaleŜnie od wieku, wciąŜ odnoszą 
korzyści ze znaczących inwestycji, których dokonaliśmy zakupując nowe pomoce naukowe, oraz dzięki 
naszemu zespołowi oddanych i wykwalifikowanych pracowników”                    
 

 
Egzaminy A-levels 

QE „Szósta Klasa”  
Ogólny wskaźnik uczniów, którzy zaliczyli egzaminy  100%.     

Przeciętna liczba zaliczonych egzaminów na studenta 4    
Przeciętna liczba punktów na ucznia zdającego egzaminy A-level 443 

Ponad 98% kontynuuje naukę na uniwersytecie.     
% ze stopni egzaminu A-level  przy ocenach A - 50%      

 

 
Egzaminy GCSE 

Punkty na jednego ucznia: 55.  
Wskaźnik zdania dla ocen od A* do C - 100% 

regularnie jest powyŜej średniej krajowej 
31% Prawie jedna piąta z wszystkich ocen to A* i A.       

62% wszystkich ocen na poziomie A* do B. 
 

 
Liczba uczniów w „Szóstej Klasie” QE 

Rekordowa liczba uczniów wybrała QE, aby uczyć się w „Szóstej Klasie”:  
 
 
 
 

 

Najważniejsze informacje: 
► Stale wzrasta ogólna liczba uczniów 

► Przeciętna liczba uczniów A-level uzyskuje 443 punktów 
► 50% zdanych egzaminów A-level na oceny A  

► 98% ze wszystkich uczniów, którzy zdali egzaminy A-level, studiuje na uniwersytecie 
► Egzaminy GCSE od A* do C regularnie powyŜej średniej krajowej 
► NajwyŜszy wskaźnik zaliczenia w egzaminach jazdy konnej BHSAI 

► Rekordowa liczba uczniów wybrała QE , aby uczyć się w „Szóstej Klasie” 
► DuŜy % uczniów z WyŜszej “Szóstej Klasy” zostało przyjętych na uniwerytety w Oksford i  

    Cambridge 

2003 ~ 72  2004 ~ 80 2005 ~ 107 2006 ~ 150 

2007 ~ 170  2008 ~ 215 2009 ~ 275 2010 ~ 355 



College ~ GCSE & A-Level Results 
 
 

QE College Is Ranked As The UK’s Top Number 1  School  
In The North For Academic Results 

 

 
Queen Ethelburga’s College Also Has A History Of Being One Of The  

Sunday Times’ Top UK Schools For GCSE And A-Level Results. 
 

 
“The year has seen another points score per student above the national average for our A-Level 
students putting Queen Ethelburga’s College in the top sector for performance. Students of all ages 
continue to benefit from the substantial investment in new teaching facilities and from our team of 
dedicated professional graduate staff. Students are gaining places a the top Universities including 
Oxford and Cambridge”    Steven Jandrell ~ Headmaster 
 

 
A-Levels 

Overall Pass Rate   100% 
Average number of passes per student  4     

Average number of points per A-Level student  443 
Equivalent to more than 3½A Grades each 
Over  98% of students go on to University 

% of A-Level Grades A   50%      
 

 
GCSE’s 

Points per pupil ~ 55.  
Pass Rate for 5 A* to C ~ 100% ~ regularly above the National Average 

83% of all Grades were A* to C. 
 

 
Number Of Students In The QE Sixth Form 

A record number of students chose QE for 6th Form 

 

 

Highlights 
► Overall student numbers increase yet again 

► Average number of A-Level points per student  443 

► A-Level A  passes -  50% 

► Over 98% of all A-Level students went onto University 

► GCSE pass A* to C regularly above the national average 

► High Pass Rate in Equestrian BHSAI Examinations 

► Record number of students chose QE for 6th Form 

 
 
 
 

2003 ~ 72  2004 ~ 80 2005 ~ 107 2006 ~ 150 

2007 ~ 170  2008 ~ 215 2009 ~ 275 2010 ~ 355 



Życie po 
egzaminach A-levels 
 

 
Kat Birsdall niedawno ukończyła  
Queen Ethelburga’s College 
 

Uzyskała 
10 ocen celujących A Star na egzaminach GSCE             
  5 ocen A na egzaminach A-level 
 obecnie studiuje nauki przyrodnicze w słynnym na całym świecie Uniwerytecie Queens w 
Cambridge, w Wielkiej Brytanii 
 

Kat opowiada nam o tym, jak wygląda jej życie od 
czasu zakończenia szkoły. 
 

W dniu, w którym przyjechałam do Cambridge jako naiwny pierwszoroczniak, nie wiedziałam, czego 
mam oczekiwać.  W obcym miejscu, z obcymi ludźmi i nowym systemem nauczania, który musiałam 
ogarnąć, chyba mogę teraz powiedzieć, byłam nieco przeraŜona.  Ale wkrótce potem odkryłam, Ŝe 
moje obawy były bezpodstawne i pokochałam moje nowe Ŝycie w ciągu tygodnia.  Queens’ College 
nazywam teraz moim domem, przyjaciele, których tam poznałam, sprawiają, Ŝe miejsce to jest 
fantastyczne. Cambridge jest uroczym miasteczkiem uniwersyteckim, chociaŜ często go nie 
doceniam, kiedy biegam między salami wykładowymi a laboratorium.  Nauki Przyrodnicze, które 
zaczęłam studiować w październiku, wymagają duŜo wytęŜonej pracy i składają się z wielu 
przedmiotów.  Szybko zaadaptowałam się do nowego systemu wykładów, ćwiczeń i spotkań z 
opiekunem naukowym. Dni, które zaczynały się o 8.30 rano w kaplicy, zajęcia do 4.30 po południu, 
to wszystko wydaje się być juŜ bardzo odległe. Nie mogę doczekać się maja, kiedy skończą się 
egzaminy i wreszcie będę mogła skorzystać w pełni z miejsca, w którym jestem i z tego 
wszystkiego, co ma ono do zaoferowania. Etyka wytrwałej pracy i intensywnej rozrywki – tak moŜna 
by podsumować Cambridge, nauka wymaga duŜego wysiłku, ale nagroda warta jest tego 
wszystkiego. 



Life after 
A-Levels 

 
Kat Birsdall recently left Queen Ethelburga’s College 
 

She achieved 
10 A Star GSCE Examinations               
  5 A Grade A-Level Examinations 
~ reading Natural Sciences at  the world famous Queens University, Cambridge, England 
 

 
Kat tells us what life has been like since 
 

On the day I arrived in Cambridge as a wide-eyed fresher, I didn’t know what to expect. In a strange 
place with strange people and a new educational system to get my head round, it is fair to say I was 
a little scared. However, I soon found that my fears were unfounded and I fell in love with my new life 
within the week.  Queens’ College is now where I call home and the friends I have made there make 
it a fantastic place to be. Cambridge is a beautiful city to study in, although I often take it for granted 
when running between lecture theatres and practical laboratories. The Natural Sciences course I 
started in October is very intense and broad in the subjects it covers.  I adapted to the new system of 
lectures, practicals and supervisions quickly, and the days of 8:30 am Chapel then lessons till 4:30 
pm couldn’t seem further away. I’m looking forward to May week, when exams are over and I can 
enjoy the place and all it has to offer. The work hard, play hard ethic sums Cambridge up perfectly; 
the work is tough but the rewards make it all worthwhile. 



Fun & Relaxation In 
Beautiful Surroundings 

 
Time For Some Glitz 
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Roczny kurs przygotowawczy  
do A Level  
 

Do kogo adresowany jest ten kurs? 
 

Uczniowie z zagranicy, którzy ukończyli szkołę w swoim kraju w wieku co najmniej 15 lat i mają duŜą 
wiedzę szkolną, ale nie posiadają wystarczającej znajomości języka angielskiego aby przystąpić do 
pełnego brytyjskiego kursu A-level. 
 

Co mi da ten kurs? 
 

Celem kursu jest osiągnięcie przez Was do końca roku znajomości języka na poziomie co najmniej 
IELTS 5.5. Celem kursu jest intensywne nauczanie języka angielskiego w celu osiągnięcia poziomu, 
który pozwoli Wam poradzić sobie z uczeniem się róŜnych przedmiotów takich jak matematyka, 
fizyka, chemia, ekonomia i księgowość na poziomie A level. W trakcie dnia nauki będziecie mówić 
wyłącznie po angielsku. 
 

Jaki dyplom/certyfikat otrzymam na koniec kursu? 
 
Pod warunkiem, Ŝe będziecie cięŜko pracować otrzymacie następujące certyfikaty IELTS: certyfikat 
znajomości języka angielskiego University of Cambridge, międzynarodowy certyfikat GCSE  z mate-
matyki, Bussines English Certificate i European Computer Certificate. Będziecie mieć równieŜ 
szansę uczestniczenia w kursach ekonomii i księgowości, chemii i fizyki. Wszyscy uczniowie będą 
mieć okazję uczestniczyć w zajęciach sportowych. 
 

Jaki muszę mieć poziom angielskiego aby rozpocząć 
kurs? 
 

Ocena 4.0 mierzona w skali IELTS (lub równorzędna w naszym teście przed rozpoczęciem kursu) 
pozwoli Wam wziąć udział w kursie. JeŜeli Wasz poziom znajomości angielskiego jest niŜszy, 
moŜecie rozpocząć kurs, jednak moŜecie potrzebować dodatkowych intensywnych lekcji. 
 

Co po zakończeniu kursu? 
 

JeŜeli uzyskacie zadowalającą ocenę IELTS, moŜecie zapisać się w trybie normalnym na pełen kurs 
A Level w Queen Ethelburga’s College lub w naszej Collegiate Foundation 
 

Jaki jest zadowalający wynik testu IELTS? 
 
KaŜdy jest inny. Pod koniec jednorocznego kursu nasz dyrektor, przeprowadzi z Wami rozmowę na 
temat opcji Waszego A Level. Dyrektor oczekuje od Was intensywnej pracy, uczestnictwa w 
zajęciach i poprawnego odrobienia wyznaczonych przez nauczycieli zadań. Dyrektor oczekuje od 
Was poprawnego zachowania podczas roku szkolnego. 
 
PoniŜej podajemy przykłady naszych standardowych wymagań i oczekiwań.  
W wyjątkowych przypadkach Dyrektor moŜe wydać decyzję dopuszczającą Was do rozpoczęcia A 
Level nawet jeŜeli nie osiągnęliście wymaganych standardów.  
 
Ocena 5.5 lub wyŜsza – oznacza bardzo dobry wynik i pozwoli Wam na rozpoczęcie większości 
naszych naukowych kursów poziomu A Level wymagających dobrej znajomości języka angielskiego. 
Ocena od 5.0 do 5.4  - moŜecie rozpocząć niektóre z oferowanych przez nas kursów A Level 
wymagających mniejszej znajomości angielskiego 
Ocena 4.5 do 4.9 – z powodu problemów językowych  moŜecie mieć trudności ze zrozumieniem 
kursów A Level.  Po prostu potrzebujecie dalszych intensywnych przygotowań w zakresie języka 
angielskiego. 



 

 

 

Learn English so you can study 
A-Levels and go to University 

Who is the course for? 
International students who have completed school in their own country up to the age of at least 16 
and attained a good level of education but do not have a sufficient level of English to allow them     
access to a full UK two year A-Level course. 
 

What will the course do for me? 
The course will aim to give you at least IELTS 5.5 by the end of the year. You will have an intensive 
English Language programme that will help you to cope with A-Level study in a variety of subjects 
like Mathematics, Physics, Chemistry, Economics and Accountancy. During the academic day you 
will only be allowed to speak English. 
 

What qualifications will I receive  
at the end of the course? 
Provided you work hard, you will achieve Further Mathematics qualification, IELTS certificate, Trinity 
College London Speaking Examinations, GCSE in a Science subject, IT qualifications. You will also 
have the chance to take courses in Economics and Accountancy, Chemistry and Physics.               
All students will have the opportunity to participate in sport and IT. 
 

What level of English do I need to start the course? 
Measured on the International IELTS scale, a score of 4.0 ~ 4.5 (or equivalent on our entry test) 
would allow you to access this course. If your level of English is below this level you may start the 
course but may need additional intensive English lessons. 
 

What happens at the end of the course? 
If you have done well and achieved a satisfactory IELTS score you will normally be able to join 
Queen Ethelburga’s College or our Queen Ethelburga’s Faculty for a full A-Level course. 
 

What is a satisfactory IELTS score? 
Everybody is different and our Teachers will talk to you at the end of your one year English course 
and discuss with you what your A-Level options are. The Head Master will expect you to have 
worked well, attended all your classes and properly completed all the work your teachers required. 
The Head Master will expect you to have been well behaved during the year and not to have done 
things which are wrong. 
 
Below we give an indication of what we would normally expect. In exceptional circumstances The 
Head Master is able to make a discretionary decision, in exceptional cases, to allow you to start       
A-Levels if you have not achieved the required 
standard. 
 

A score of 5.5 or better ~ you have done well 
and can start a range of our most academic      
A-Level courses requiring a good level of      
English. 
 

A score of 5.0 to 5.4 ~ you could start a range of 
some of our A-Level courses requiring less     
language skills. 
 

A score of 4.5 to 4.9 ~ you would find            
understanding A-Level courses difficult due to 
language problems and you would normally 
need further intensive preparation in English. 



 

 

 
 
Jak przebiega kurs języka angielskiego? 
 

Otrzymacie rozkład zajęć obejmujący 25 godzin intensywnego angielskiego. Będą to zajęcia 
pisemne i konwersacyjne. Niektóre będą odbywać się w naszych nowoczesnych i świetnie 
wyposaŜonych laboratoriach językowych. Zajęcia praktyczne z języka angielskiego będą polegały na 
wycieczkach do obiektów kultury, kin, restauracji, muzeum i innych miejsc.  Zajęcia z języka 
angielskiego biznesowego będą dotyczyły przede wszystkim   słownictwa niezbędnego w biznesie, 
handlu, księgowości i ekonomii. Zajęcia obejmą wycieczki do  brytyjskich centrów biznesowych 
sprzedaŜy detalicznej i produkcji. 
 

W jaki sposób przygotować się do kursów A Level które 
chcę zrobić w przyszłości? 
 

KaŜdy uczeń będzie miał okazję uczestniczyć w zajęciach GCSE International z matematyki, 
dających doskonałe podstawy dla wszystkich modułów matematyki na poziomie A Level. MoŜecie 
wybrać inne kursy na poziomie poprzedzającym A Level, np. chemię, fizykę, ekonomię i księgowość. 
Ci, których interesuje sztuka mogą wziąć udział w kursie sztuki na poziomie poprzedzającym A 
Level. 
 

Gdzie będę mieszkał? 
 

Będziecie mieszkać z uczestnikami programu A Level w międzynarodowym słynnym Queen 
Ethelburga’s College. Warunki oferowane studentom naszej szkoły naleŜą do najlepszych wśród 
warunków oferowanych przez szkoły w Europie.   
 

Jak będzie wyglądał mój plan dnia? 
 

Uczniowie z zagranicy rozpoczynają zajęcia o 8:30 a kończą o 16:15. Twój dzień składa się z co 
najmniej 4 godzin języka angielskiego i 4 godzin angielskiego biznesowego. zwykle w godzinnych 
sesjach. Przewidziana jest  godzinna przerwa na lunch i przerwy na odpoczynek pomiędzy 
niektórymi lekcjami. Czasami będą organizowane wycieczki poza College. Między 16:15 a 19:00 
przewidziany jest czas na zajęcia sportowe i odpoczynek, kiedy moŜna pobyć z przyjaciółmi. Kolacja 
podawana będzie około godziny 18.00. Między 19:00 a 21:00 przewidziane są wieczorne zajęcia 
komputerowe oraz odrabianie prac domowych zadanych w tym dniu. Pora od 21:00 do 22:30 to czas 
wypoczynku i moŜliwość spędzenia czasu z przyjaciółmi. Wymagamy aby uczniowie byli w swoich 
pokojach przed 23:00. 
 

A co będę robić w weekendy? 
 

W weekendy będzie mieć okazję uczestniczenia  wraz z przyjaciółmi w wielu zajęciach m. in. 
Zajęciach sportowych, zakupach i innych formach wypoczynku. Organizujemy wiele dyskotek i inne 
rozrywki jak równieŜ oficjalne kolacje. W weekendy oczekujemy od Was co najmniej 4 godzin pracy 
nad tematami związanej z nauką. Niekiedy, szczególnie przed egzaminami odbywać się będą 
dodatkowe lekcje. Zwykle odbywać się będą w soboty rano między 9 a 12. 
 

Jaki jest wymagany strój na zajęcia w szkole? 
 

Podczas dnia nauki między godz. 8:30 a 16:15 wszyscy uczniowie noszą ciemne garnitury i czarne 
eleganckie obuwie. Dziewczęta muszą nosić ciemne kostiumy ze spódnicą. 
 

Jaki jest mój status w college’u? 
 

Otrzymacie status 6-ej klasy i będziecie mieć te same przywileje co inne klasy szóste pod 
warunkiem, Ŝe macie skończone 16 lat. Oznacza to, Ŝe moŜecie wyjechać w weekend i cieszyć się 
większą swobodą w poruszaniu się po terenie szkoły. 



 

 

 

First class facilities 
Best accommodation in Europe 

How does the English course run? 
You will have a timetable consisting of 26 hours of intensive English. This will be a mixture of spoken 
and written English. Some of this will take place in our modern and well-equipped language labs. The 
English usage section will consist of trips to cultural centres, cinemas, restaurants, museums and 
activity centres. The Business English section will concentrate on the vocabulary needed for        
business, commerce, accounting and Economics. This will include trips to UK business centres for 
retail and manufacture. 
 

How will I prepare for the A-Levels I want to do in the 
future? 
All students will have the opportunity to take the Certificate of Further Mathematics which will give an 
excellent grounding for all modules in A Level Mathematics.  You will be able to choose other pre     
A Level courses like Chemistry, Physics, Economics and Accountancy. 
 

Where will I live? 
You will live with students taking the A-Level programme at the Internationally famous Queen      
Ethelburga’s. Students live in some of the best accommodation of any school in Europe.               
 

How will my day be organised? 
International students on this course will start at 8:30 and will finish at 4:15. Your day will consist of at 
least 4 hours of English and Business English each, usually in 1 hour sessions. You will have 1 hour 
for lunch and breaks in between some lessons for refreshment and relaxation. Some days you will 
have trips away from College. Between 4:15 and 7pm there will be time for other activities like sport 
and relaxation where you can be with your friends. You will have an evening meal about 6pm.       
Between 7pm and 9pm there will be some evening classes in computing, as well as homework from 
your day subjects. Between 9pm and 10:30  you can relax and be with your friends. Students are 
required to be in their rooms by 11pm 
 

What will I do at weekends? 
At weekends you will have the opportunity to join in the many activities enjoyed by the students at 
Queen Ethelburga’s including sport, shopping and relaxing with your friends. We have many disco’s 
and related activities through the term as well as formal dinners. You are expected to do at least 4 
hours of work over the weekend on subjects related to your study. Sometimes there will be extra 
classes especially close to examination time. These will usually be on a Saturday morning between 
9am and 12am. 
 

What clothes do I wear for lessons? 
During the Collegiate day from 08:30 to 4:15, all students wear a dark business suit and business 
type black shoes. Girls must wear a dark skirt suit. 
 

What is my status at  
the College? 
You will have 6th Form Status and have the same 
privileges as other 6th form provided you have 
reached the age of 16. This means you can go out at 
weekends and have a greater degree of freedom 
around the school. 



 

 

 
 
 
 
Czy istnieją jakieś ustalone zasady? 
 
Tak. Wszyscy uczniowie, niezaleŜnie od wieku, mają postępować zgodnie z podstawowymi 
zasadami współŜycia społecznego i przyczyniać się do sprawnego przebiegu zajęć. Pełny zbiór 
zasad będzie dostępny po wstąpieniu do college’u. Ogólnie rzecz biorąc, przez cały czas 
oczekujemy dobrych manier i uprzejmego zachowania. Istnieje zakaz palenia tytoniu na terenie 
szkoły,  jednak jeŜeli Wasi rodzice udzielą zgody na piśmie, moŜecie korzystać ze specjalnego 
pomieszczenia dla palaczy. Oczekujemy punktualnego przybywania na lekcje i obecności na 
zajęciach. Oczekujemy odrabiania wszystkich prac domowych. 
 

Co się stanie w razie złamania tych zasad? 
 
Podobnie jak w wielu organizacjach w razie złamania zasad stosujemy sankcje. W razie drobnych 
wykroczeń takich jak spóźnienie czeka Was rozmowa z nauczycielem i będziemy oczekiwać Waszej 
współpracy. Dla większości uczniów jest to wystarczająca forma pomocy jakiej im udzielamy aby 
współpracowali z nami. PowaŜniejsze naruszenia szkolnych zasad będziemy karać ograniczeniem 
wolnego czasu i odebraniem przywilejów (np. zakaz wychodzenia na zakupy). Dla osób stale 
łamiących zasady przewidziane są sankcje zawieszenia i w końcu usunięcia ze szkoły. W razie 
wydalenia jesteśmy zobowiązani do uniewaŜnienia Waszej wizy. 

 

 



 

 

 

Are there any rules? 
Yes. All students, regardless of age have to follow basic rules 
for social interaction and to make our courses run smoothly.    
A full set of rules will be available when you join. However, in 
general we expect good manners and politeness at all times. 
Smoking is not allowed around the site at any times. You will 
be expected to be punctual for lessons and not to miss any 
sessions. You will be expected to complete all your           
homework. 
 

What happens if I break the rules? 
Like any organisation, there are sanctions if you break rules. For minor offences like lateness, you 
will be spoken to by your teachers and we expect your co-operation. For most students, this is      
sufficient to help them to co-operate with us. For more serious breaches of school rules, we can    
restrict your free time and remove your privileges (eg. By not letting you go shopping). For those who 
consistently break rules, there is the sanction of suspension and finally expulsion. If you are         
expelled, we are obliged to cancel your visa. 
 
 

 

An enjoyable 1 year course 
Professional helpful teachers 

COURSE STRUCTURE  

English  20 Hours 
Business English   1 Hour and 20 minutes 
Maths  2 Hours 
Sport  1 Hour 
Computing 1 Hour and 40 minutes 
Then chose TWO from the following.  You will study each of the following 1 term and then you can 
choose to concentrate on two of these and spend extra time with guided study for the English        
examination. 

 
Physics                                   

1 Hour and 20 minutes 

Chemistry  1 Hour and 20 minutes 
Economics  1 Hour and 20 minutes 
Accounting  1 Hour and 20 minutes 
A typical working day  

07.00                                      Wake up call 
07.30-08.10                            Breakfast 
08.30                                      Registration and assembly 
09.05-09.40                            Physics 
09.40- 10.15                           Business Studies  
10.15-10.50                            General English 
Break  

11.10-11.50                            Introduction to IELTS 
12.30-1.10                              Introduction to IELTS 
Lunch  

2.10-2.15                                Registration 
2.15-2.55                                Mathematics 
2.55-3.35                                Mathematics 
3.35-4.15                                General English 
4.15-7.00                                Activities, sport, relaxation, dinner 
7.00-9.00                                Homework (prep) or evening classes 
9pm-11pm                              Free time. Socialise with friends, sport, TV, prepare for next day.                                                             
11pm.                                     All in own room 



Jak do was  
dotrzeć? 
 
 
Bardzo łatwo do nas dojechać SAMOCHODEM, POCIĄGIEM lub SAMOLOTEM. 
 
Uczniowie przyjeŜdŜają do  nas z kaŜdego zakątka Wielkiej Brytanii i z zagranicy. 
► SAMOCHODEM   ● 10 min. - A1(autostrada)  ● 15 min. - York/Harrogate  ● 30 min. - Leeds  
● 35 min. – autostrada M1/M6 
 

DOJAZD OD AUTOSTRADY A1 
 

Zjedź z autostrady A1 na zjeździe nr 47 z oznaczeniem York/Harrogate. Dalej jedź drogą nr A59 
(York) przez 3 mile, a następne skręć w lewo na drogę nr B6265 (Boroughbridge). Jedź drogą 
B6265 przez 1½ mili, aŜ zobaczysz drogowskaz QE po prawej stronie. Skręć w prawo i jedź drogą 
przez 1 milę (uwaŜając na ostrych zakrętach i na samochody nadjeŜdŜające z naprzeciwka) aŜ 
dojedziesz do głównego parkingu (Wjazd F). 
 

DOJAZD OD MIASTA YORK 
 

Wyjedź z Yorku drogą nr A59, kierując się drogowskazem na Harrogate. Jedź około 9 mil. Po lewej 
stronie drogi A59 zobaczysz stacje usługowe (Little Chef/stacja benzynowa Q8). 1½ mili za stacją, 
po prawej stronie znajduje się skrzyŜowanie z drogą B6265 (w kierunku Boroughbridge). Skręć w 
prawo i jedź dalej drogą B6265 przez 1½ mili szukając po prawej stronie drogi drogowskazu do QE. 
Skręć w prawo i jedź 1 milę (uwaŜając na ostrych zakrętach i na samochody nadjeŜdŜające z 
naprzeciwka) aŜ dojedziesz do głównego parkingu (Wjazd F). 
 

Bezpośrednie międzynarodowe loty do 
  
  Leeds/Bradford (szkoła jest usytuowana 30 min. od tego lotniska)  
  Liverpool           (szkoła jest usytuowana 100 min. od tego lotniska)  
  London              (szkoła jest usytuowana 110 min. od tego lotniska) 
  Manchester       (szkoła jest usytuowana 75 min. od tego lotniska)   
  Newcastle         (szkoła jest usytuowana 100 min. od tego lotniska) 
 
Szkoła moŜe zorganizować  transport do i z wszystkich lotnisk oraz stacji kolejowych. 

 
  
 

 
 

 



Finding Us 
By Car & Air 

 
We are easy to reach by road, rail and air. Pupils come from all parts of the UK and overseas.  
 

By road we are 10 minutes from the A1, 25 minutes from York / Harrogate, 40 minutes from Leeds 
and 35 minutes from the M1 / M62. 
 

Airports 

The School can arrange for transport to or from airports and railway  stations. 
 

Driving From A1(M) 
 

Leave the A1 (M) at junction 47 signpost York/Harrogate. Follow A59 (York) for 3 miles before 
turning left on to B6265 (Boroughbridge). Follow B6265 for 1½ miles watching for the signpost to QE 
on the right hand side. Take 
this right hand turn and follow 
road for 1 mile until you come 
to the main car park (Gate F). 
 

From York 
Leave York on A59 following 
signs for Harrogate. Continue 
for approx 9 miles. On the left 
hand side are the A59 
services (Little Chef/Q8 petrol 
station). 1½ miles after 
services, on the right hand 
side is junction with B6265 
(Boroughbridge). Turn right 
and follow the B6265 for 1½ 
miles watching for signpost to 
QE on the right hand side. 
Take right hand turn and 
follow road for 1 mile (taking 
care of the sharp bends and 
oncoming traffic) until you 
come to the main car park (Gate F). 

UK AIRPORTS 
The South 
Southampton 

London 
Heathrow 
Gatwick 
Luton 
Stansted 

The Midlands 
Birmingham 
East Midlands 
Norwich 

The North 
Newcastle 

Liverpool 
 

Manchester 

Humberside 

Leeds / Bradford 

Scotland 
Aberdeen 

Edinburgh 

Glasgow 

Prestwick 

Ireland 
Belfast 

Dublin 

The South West 
Cardiff 

 

Bristol 

SCHOOL 

●  Leeds - Bradford (LBA)  To fly to 

●  London-Heathrow (LHR) - 50 mins 

●  London-Gatwick (LGW) - 75 mins 

●  Aberdeen (ABZ) - 65 mins 

●  Belfast (BFS) - 75 mins 

●  Edinburgh (EDI) - 65 mins 

●  Glasgow (GLA) - 65 mins 

●  Southampton (SOU) - 55 mins 



Road 

 

 



Finding Us 
By Rail 

 
By rail we are 100 minutes from London, 100 minutes from Manchester and 150 minutes from 
Edinburgh 
 

KOLEJ 
     (York InterCity)  ● 100 min.- Londyn   ● 100 min.- Manchester     ● 150 min.- Edynburg 

 
 
 

  

 

 

 

Local Station 

Harrogate 

Hornbeam Park 

Pannal 

Weeton 

 
Horsforth 

Headingley 

Burley Park 

Cross 
Gates Garforth 

East 
Garforth Micklefield 

Leeds 
InterCity Station 

Sherburn-in-Elmet 

 

 
South 
Milford 

Selby 
Wressle 

Poppleton Hammerton 

 

Cattal 

Knaresborough Starbeck 

York 
InterCity Station 

Ulleskelf 

Church 
Fenton 

Rail Map 

 
 

Scarborough Darlington 



 

 

 

 

 

 

 

 Yorkshire 



We are in  
Yorkshire 

 
For more than 2000 years Yorkshire has dared to be different. Once a kingdom in its own right,    
England's biggest county has never lost that sense of being special. A "grandeur you don't get      
anywhere else", the power of its history and pride of its people make this a place where 'ordinary' 
simply won't do. Yorkshire is "most sublimely beautiful". Ruined abbeys and castles, great houses 
and gardens are framed by high moors, wooded hills and lush farming country. Three National Parks: 
the Yorkshire Dales, the Peak District and the North York Moors protect more than 1000 square 
miles of matchless walking country. 
 
Nothing beats the timeless appeal of the seaside. Golden beaches, majestic cliffs and Great British 
resorts. Scarborough, Bridlington and Cleethorpes bustle with life; Whitby is a historic port and Filey 
and Hornsea are traditional favourites and proud to stay that way. Yorkshire's grandeur is 
"inspirational". The Brontes of Haworth. The late Poet Laureate Ted Hughes. Sculptor Henry Moore. 
Artist David Hockney. Composer Delius, superb choirs and the world best brass bands. All with their 
own vision. 
 
Yorkshire vision changed the world. Captain Cook learned his skills at Whitby and sailed round the 
world in a flat bottomed Yorkshire collier boat. William Wilberforce set out from Hull to abolish       
slavery. The South Pennines was the birthplace of Industrial Revolution and the might of our          
industry made Britain a world power. York, Roman stronghold and Viking capital, is one of Europe's 
greatest mediaeval cities. It is also stylish and fun.  
 
 

Szkoła usytuowana jest w 
hrabstwie Yorkshire 

 
Przez ponad 2000 lat Yorkshire odwaŜył się być innym hrabstwem. Niegdyś królestwo, to największe 
hrabstwo Anglii, nigdy nie utraciło poczucia swojej wyjątkowości. „Wielkość, której nie znajdziesz 
nigdzie indziej”, siła historii i duma jego mieszkańców sprawia, Ŝe jest to miejsce, któremu 
„zwyczajność” nie przystoi. Yorkshire jest „zachwycająco piękne". Rozległe wrzosowiska, zalesione 
wzgórza i piękne rolnicze okolice ozdabiają ruiny klasztorów i zamków, wspaniałych domów i 
ogrodów. Ponad 1000 mil kwadratowych niezrównanych okolic spacerowych chronią trzy Parki 
Narodowe: Yorkshire Dales, Peak District oraz North York Moors. 
 
Nic nie moŜe się równać z ponadczasowym pięknem wybrzeŜa. Złote plaŜe, majestatyczne klify i 
wspaniałe brytyjskie kurorty. Scarborough, Bridlington i Cleethorpes tętnią Ŝyciem; Whitby jest 
historycznym portem, a Filey i Hornsea są tradycyjnie ulubionymi miejscami i dumne  z tego, Ŝe 
takimi pozostały. Wspaniałość hrabstwa Yorkshire jest „inspirująca". Siostry Bronte z Haworth. 
Zmarły poeta Ted Hughes. Rzeźbiarz Henry Moore. Artysta David Hockney. Kompozytor Delius, 
wspaniałe chóry i najlepsza na świecie orkiestra dęta. KaŜdy z nich ma swoją własną wizję. 
 
Wizja hrabstwa Yorkshire zmieniła świat. Captain Cook zdobył swoje umiejętności w porcie Whitby i 
opłynął świat na płaskodennym węglowcu z Yorkshire. William Wilberforce wyruszył z Hull, aby 
obalić niewolnictwo. W South Pennines narodziła się Rewolucja Przemysłowa a potęga naszego 
przemysłu uczyniła z Wielkiej Brytanii światową potęgę. York, rzymski bastion i stolica Wikingów, jest 
jednym z najwspanialszych średniowiecznych miast w Europie. Ma równieŜ swój styl i dobrą 
rozrywkę.  



Czesne za trymestr  
– płatne z góry 
 
Rok składa się z 3 trymestrów. Podawana wysokość czesnego dotyczy jednego trymestru. PoniŜej 
przedstawiamy aktualnie obowiązujące ceny. Nasze ceny podlegają corocznej korekcie. Czesne 
moŜe być uiszczane czekiem lub przelewem bankowym. Za niewielką opłatę moŜna rozłoŜyć 
płatność na kilka miesięcy lub uregulować ją kartami Visa, MasterCard lub American Express. 
Wszyscy uczniowie spoza Wielkiej Brytanii są proszeni o dokonanie jednorazowej wpłaty depozytu 
w wysokości 1 500 funtów, który zwracamy w całości po zakończeniu nauki, jeśli wszystkie rachunki 
zostaną uregulowane. W przypadku rezygnacji naleŜy uprzedzić nas z wypowiedzeniem jednego 
trymestru, w przeciwnym razie będą  Państwo musieli opłacić czesne w wysokości jednego 
trymestru.  
 
Trymestr 1 trwa zazwyczaj od września do grudnia.            
Trymestr 2 trwa zazwyczaj od stycznia do marca. 
Trymestr 3 trwa zazwyczaj od kwietnia do czerwca. 
 
Nowi uczniowie z innych krajów zazwyczaj przyjeŜdŜają do nas na początku trymestru we wrześniu, 
kiedy rozpoczyna się rok szkolny.  
 
Uczniowie, którzy przyszli do naszej szkoły, aby przez dwa lata przygotowywać się do egzaminów 
GCSE w  10 i11 roku nauki z uczniami w wieku około 14 lub 15 lat….  
  
LUB uczniowie, którzy przybyli, aby rozpocząć dwuletni kurs przygotowawczy do egzaminów  A-
level w  12 i13 roku nauki z uczniami w wieku około 16, 17, 18 lub 19 lat…..  
 
powinni zacząć trymestr we wrześniu, w przeciwnym razie znajdą się w bardzo niekorzystnym dla 
siebie połoŜeniu. Te dwuletnie kursy rozpoczynają się we wrześniu. Jeśli ktoś dołączy do nas w 
styczniu, mógłby stracić naukę całego trymestru i mieć problemy ze zrozumieniem kolejnych części 
kursu.  
 
Młodsi uczniowie w wieku poniŜej 14 lat zazwyczaj rozpoczynają naukę na początku trymestru we 
wrześniu, ale mogą teŜ przyjść do naszej szkoły w styczniu lub kwietniu.  
 
Proszę pamiętać, Ŝe powyŜsze uwagi to nasze sugerowane wytyczne. W sytuacjach wyjątkowych 
jak nieunikniony wybuch wojny w Państwa kraju lub nagłe zamieszki polityczne, lub wyjątkowa 
sytuacja osobista, moŜemy zgodzić się na przyjazd nowego ucznia w kaŜdym momencie. 
Przykładem takiej sytuacji był lider pewnej społeczności, który musiał wywieść swoją córkę z kraju z 
powodu powaŜnego zagroŜenia bezpieczeństwa jego rodziny. Zadzwonił do nas o 11.00 przed 
południem. Ojcu udało się, w wyjątkowych okolicznościach, uzyskać natychmiastowe zezwolenie na 
wjazd do Wielkiej Brytanii.. 
 
Jego córka przyleciała do nas prywatnym samolotem swojego ojca przed 20.00 wieczorem tego 
samego dnia, w którym zadzwonił do nas, nie mając przy sobie Ŝadnych rzeczy osobistych, jedynie 
wymaganą kwotę. Następnego dnia pomogliśmy kupić jej ubrania, zaaklimatyzować się i rozpoczęła 
naukę. Pobierała w naszej szkole naukę przez 4 lata i osiągnęła wspaniałe wyniki w nauce. 
Wreszcie po zakończeniu szkoły rozpoczęła studia na uniwersytecie. Jest nam bardzo miło, Ŝe 
moŜemy powiedzieć, iŜ wszystko ułoŜyło się dobrze dla niej i jej rodziny. 



Termly Fees  
~ payable in advance 

 
There are 3 terms a year. The cost quoted is for one term. These prices are our current prices. 
Prices are reviewed annually. You can pay the fees by Cheque or Bank Transfer. For a small 
charge you may spread payments over several months or pay by Visa,  MasterCard or American 
Express. All overseas students are required to also pay a one-off initial deposit of £1,500 which is 
returnable in full at the end of study with us if all due bills have been paid in full. You are required to 
give one full terms notice to leave or you will be charged for a full terms fees if you do not.  
 
Term 1 is normally September to December                 
Term 2 is normally January to March 
Term 3 is normally April to June 
 
Usually new overseas students would start with us at the beginning of the September term which is 
the beginning of the Academic Year.  
 
Students joining us for the two year GCSE Examination Course for Year Groups 10 and 11 for      
students aged approximately 14 or 15 years….  
  
OR students joining us for the start of the two year A-Level Examination Course for Year Groups 12 
and 13 for students aged approximately 16, 17, 18 or 19 years of age…..  
 
would need to start in the September term or they will be at a disadvantage. These two year courses 
start in the September term. Someone joining in the January term would have missed a whole terms 
work and would be unable to easily understand the rest of the course that followed.  
 
Younger students under 14 years of age would normally join us for the start of the September term 
BUT could also join us in January or April.  
 
Please be aware the above is our suggested guidelines. In exceptional circumstances such as the 
imminent outbreak of war in your country or sudden political unrest, or specific emergency personal 
circumstances, we may be able to accept the arrival of a new student at any time. An example of 
this was for the Leader of a particular Community who needed to get his daughter out of his country 
due to a serious threat to his family’s personal safety. He telephoned us at 11 am in the morning. 
The father had managed, in the exceptional  circumstances, to obtain an immediate UK Entry Visa 
for his daughter. 
 
She arrived, using his personal jet aircraft, by 8 pm in the 
evening of the same day he telephoned, bringing no   
personal belongings just all required financial expenses 
with her. The next day we helped her buy clothes, got 
her settled and she started school. She stayed with us 
for 4 years and achieved excellent academic results. 
She eventually left us to go to University. We are 
pleased to say all is now well with her and her family. 





 



Nasi uczniowie są naszymi  
najlepszymi ambasadorami 
 
Queen Ethelburga’s jest szczęśliwą i dobrze prosperującą szkołą, gdzie uczniowie zapewniamy 
uczniom  edukacyjną podstawę do osiągnięcia sukcesu od najmłodszych lat aŜ do egzaminów 
GCSE oraz A-level, a takŜe w ich dorosłym Ŝyciu. Wszystkich naszych uczniów zachęcamy do 
rozwijania niezaleŜności myśli, pilności i pewności siebie. 
 

Dzięki świetnemu wyposaŜeniu i sukcesowi zdarzają się przypadki nadmiaru chętnych. Jeśli 
chcieliby Państwo, aby Państwa dziecko zapisało się do naszej szkoły, czy to w najbliŜszej 
przyszłości, czy teŜ za rok lun dwa lata, chcielibyśmy doradzić Państwu, aby zarejestrowali Państwo 
swoje dziecko jak najszybciej. 
 

To atmosfera tej szkoły wiele mówi o jakości wykształcenia, jakie daje szkoła Queen Ethelburga’s. 
Nasz najmłodszy uczeń ma 5 lat, a nasz najstarszy – 20. Wszyscy uczniowie z innych krajów są 
szczęśliwi i osiągają wspaniałe wyniki. 
 

Mamy nadzieję, Ŝe ten prospekt dał Państwu pewne pojęcie o Ŝyciu codziennym naszej szkoły i Ŝe 
gdy Państwo nas odwiedzą, jeśli tylko będzie to moŜliwe, zobaczą Państwo sami nasze 
zaangaŜowanie w pracę, doskonałe wyniki, nasz kampus, naszych nauczycieli i przede wszystkim, 
naszych uczniów; nasza energia i wiedza ukierunkowana jest całkowicie na ich sukces. Oni w 
zamian są naszymi najlepszymi ambasadorami. 
 
 

Proszę pamiętać, Ŝe uczniowie, którzy nie znają języka angielskiego, będą musieli najpierw wziąć 
udział w krótkim intensywnym kursie języka angielskiego, co umoŜliwi im komunikowanie się w 
języku angielskim. Uczniowie, którzy znają trochę angielski, ale mają problemy z rozumieniem, 
równieŜ będą wymagali dodatkowej pomocy. Usługi te są płatne.  
 

Uczniowie spoza Wielkiej Brytanii, których znajomość angielskiego jest bardzo słaba lub którzy w 
ogóle nie znają tego języka, a chcieliby rozpocząć naukę na początku roku szkolnego we wrześniu, 
często przyjeŜdŜają do Anglii w lipcu, uczęszczają do lokalnej Akademii Języka Angielskiego i 
mieszkają u rodziny angielskiej, która pełni rolę ich opiekunów. Jeśli istnieje taka potrzeba, moŜemy 
zaaranŜować takie spotkanie. Rodzice byliby odpowiedzialni za opłacenie kosztów wynajęcia 
opiekunów oraz za kurs na Akademii Języka. Kurs jest płatny    z góry, opłaty naleŜy uiszczać 
bezpośrednio w Akademii. Dzięki tej propozycji umiejętność rozumienia angielskiego przez uczniów 
jest zazwyczaj na poziomie, który pozwala rozpocząć we wrześniu naukę w naszej szkole . 



Our students are our  
finest ambassadors 

 
Queen Ethelburga’s is a happy and flourishing school where pupils are provided with an educational 
platform for success, from the youngest ages through to GCSE Examinations, A-level Examinations 
and into later life. All our pupils are encouraged to develop independence of thought, diligence and 
confidence. 
 
Owing to our outstanding facilities and success, classes may become over-subscribed. If you wish 
your child to join us, in either the near future or a year or two’s time, it is advisable to Register your 
child as soon as possible. 
 
It is the atmosphere of the school which speaks volumes about the quality of education provided by 
Queen Ethelburga’s. Our youngest overseas pupil is 5 years old and our oldest is 20 years old. All 
our overseas students are happy and achieve excellent results. 
 
We hope that this brochure has given some insight into the day-to-day life of the school, and that you 
will visit us, if at all possible, to see at first hand our commitment to excellence, our campus, our 
teachers and, most of all, our pupils; it is towards their success that we channel our energy and      
expertise. They, in turn, are our finest ambassadors. 
 
Please note students who are unable to speak any English will need to first receive an intensive short 
English course to enable them to be able to communicate in English. Students who speak some   
English but whose level of understanding is poor will also need to receive extra assistance. There is 
a charge for this service.  
 
Overseas students, speaking little or no English, wishing to start at the beginning of the normal     
academic school year in September, often arrive in England in July and attend a local Language 
Course Academy and stay with an English family who act as Guardians. We can arrange this if      
required. Parents would be responsible for paying the cost of the Guardian and the local Language 
Academy directly, in advance, to them. In this way the students understanding of English is usually of 
sufficient quality to begin school with us in the September. 

 

 



Jeśli uważasz, że może Cię to 
zainteresować, 
co powinieneś zrobić? 
 
Jeśli Państwa dziecko zostanie uczniem szkoły Queen Ethelburga’s, będą mogli się przekonać, Ŝe 
jesteśmy przyjaźni, pełni zrozumienia i zawsze słuŜymy pomocą. Nasz kampus jest naprawdę 
wspaniały, ciepły i serdeczny. Mimo Ŝe przyjmujemy pewną liczbę dzieci z innych krajów do naszej 
„Szóstej Klasy” w wieku około 16, 17 lub 18 lat, doszliśmy jednak do wniosku, Ŝe dziecko radzi sobie 
o wiele lepiej i osiąga wiecej, jeśli przychodzi do nas w młodszym wieku. Mamy wielu uczniów  z 
innych krajów w wieku od 5 lat i starszych. Niektórzy dołączają do nas w wieku 8,11,13 lub 15 lat. 
Przyjmujemy uczniów w kaŜdym wieku. 
 

Jeśli jest to tylko moŜliwe, byłoby nam bardzo miło, gdyby zechcieli nas Państwo odwiedzić. 
Jakkolwiek jest to waŜne, to wiemy, Ŝe dla niektórych rodziców mieszkających poza Wielką Brytanią 
jest to bardzo trudne lub wręcz niemoŜliwe. Jeśli jednak mogą nas Państwo odwiedzić, 
oprowadzimy Państwa i Państwa dziecko po naszym kampusie i zorganizujemy spotkanie z 
waŜnymi ludźmi, którzy będą mieli wpływ na wykształcenie Państwa dziecka. Jeśli mją Państwo 
jakiekolwiek pytania po przeczytaniu tego prospektu, proszę się z nami skontaktować. Mogą 
Państwo zatelefonować do nas, napisać list, wysłać faks lub e-mail. Bardzo chętnie udzielimy 
Państwu wszelkiej pomocy jeśli tylko będzie to moŜliwe. Jeśli zdecydowali Państwo, Ŝe chcieliby, 
aby Państwa dziecko uczyło się w naszej szkole, a nie mogą Państwo nas odwiedzić prosimy o: 
 

1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go do nas, razem z opłatą w wysokości 
295 funtów.  Dla ułatwienia akceptujemy równieŜ opłaty kartą kredytową. 

2. Dostarczenie nam wszystkich informacji na temat aktualnych i poprzednich szkół, do których 
uczęszczało Państwa dziecko oraz informacje o wszystkich egzaminach, które Państwa 
dziecko zdawało, jak równieŜ o zdobytych ocenach. Prosimy równieŜ, jeśli to moŜliwe, o 
dołączenie do listu referencji ze szkoły, do której Państwa dziecko obecnie uczęszcza. 
Chcielibyśmy równieŜ otrzymać kopię ostatniego szkolnego raportu Państwa dziecka. 

3. Napisanie kilku słów o sobie, jako o rodzicach, oraz o tym, czym Państwo się zajmują. Proszę 
opowiedzieć nam o swojej rodzinie i członkach Państwa rodziny. Proszę napisać o dziecku, 
które pragną Państwo zapisać do naszej szkoły. Co ono lubi, a czego nie lubi? Jak spędza 
wolny czas? Mile widziane będą zdjęcia całej rodziny. Jaki zawód chciałoby wybrać Państwa 
dziecko? Czy Państwo akceptują wybór dziecka? Im więcej będziemy wiedzieć, tym lepiej. 

4. Poinformowanie nas o wszystkim, co uwaŜają Państwo, Ŝe powinniśmy wiedzieć. Czy 
Państwa dziecko ma jakieś problemy, o których powinniśmy wiedzieć? Jeśli Państwa dziecko 
ma jakiekolwiek problemy natury medycznej lub jakąkolwiek ułomność fizyczną, lub alergię, 
powinni Państwo nas o tym niezwłocznie poinformować.  

 

Jeśli nie znają Państwo angielskiego, proszę oczywiście napisać do nas w Państwa  języku 
ojczystym, gdyŜ nasi pracownicy będą mogli przetłumaczyć na język angielski Państwa list i podane 
informacje. Oczywiście proces przyjęcia przebiega szybciej, jeśli potrzebne informacje otrzymujemy 
w języku angielskim. 
 

Następnie zajmiemy się przesłanymi przez państwa informacjami i prawdopodobnie skontaktujemy 
się ze szkołą, do której obecnie uczęszcza Państwa dziecko, chyba Ŝe nie będzie takiej potrzeby. 
Jeśli zgodzimy się przyjąć Państwa dziecko do szkoły Queen Ethelburga's, napiszemy do Państwa i 
przekaŜemy państwu wszelkie informacje, które powinni Państwo posiadać, W przypadku 
odpowiedzi negatywnej równieŜ poinformujemy Państwa o tym drogą listowną. Proces ten moŜe 
trwać około trzech tygodni. Jeśli zaistnieją pilne powody, dla których powinniśmy przyśpieszyć 
rekrutację, sprawy mogą zostać zakończone i decyzje podjęte w ciągu dni, a nie tygodni. 
 

The Registrar, Queen Ethelburga’s College,  
Admissions Department, The Undercroft Offices 
Thorpe Underwood Estate, York. Y026 9SS. England 
Tel.:    +44 (0) 1423  33 33 30     Faks:    +44 (0) 1423 33 33 10 
E-mail: info@QE.org 
Międzynarodowa strona internetowa (w 34 językach: www.QE.org/international-students 
Strona internetowa w języku angielskim: www.QE.org 



If you think you might be 
interested what should you do 

next? 
 
If your child becomes a Queen Ethelburga’s student he or she will find us to be friendly, 
understanding and helpful. Our campus is amazing, warm and welcoming. Whilst we do accept a 
number of overseas children into our Sixth Form when they are around 16, 17 or 18 years of age we 
have found a child who joins us younger will do better and achieve more. We have many overseas 
students from 5 years of age upwards. Some join us aged 8, or 11 or 13 or 15 years of age. We      
accept students of all ages. 
 
If you are able, we would be delighted if you could come and visit us, however we do appreciate this 
is difficult or impossible for some overseas parents. If you can visit us we will give you and your child 
a full tour of our campus and arrange for everyone to meet the important people who will matter in 
your child’s education. If you have any questions now after reading this brochure please let us know. 
You can telephone, write, fax or email us. We are happy to help you in any way we can. If you have 
decided you would like your child to come to our School and you cannot come and visit us please;  
 
1) Complete the Registration Application Form and send it to us, together  
          with payment of £295 ~ if it is easier we can accept payment by credit card. 
 
2) Provide us full details of your child’s current and previous schools together with details of any 

examinations passed or grades achieved. Please also include a proper formal written            
reference from your child's existing school if this is possible. We must receive a copy of your 
child's most recent school report. 

 
3) Tell us a little about yourselves as parents and what you do. Tell us something about your   

family and what they are like. Tell us about the child you would wish to join us. What do they 
like or do not like? What do they do in their spare time? An informal family photo would be 
helpful. What does your child wish to do for a career? Is this what you would like? The more we 
understand the better. 

 
4) Give us details of anything else you believe we should be aware of. Does your child have any 

problems we should know about? If your child has any medical, or physical disabilities, or is  
          allergic to anything you should let us know at this time.  
 
If English is not a language you are familiar with by all means write in the language of your mother 
country as one of our staff will be able to translate your letter and information into English. Obviously 
though, the process is quicker if we receive information in English. 
 
We will then process the information you have sent and are likely to contact the school your child is 
currently at unless you give us a reason not to. If we agree to your child coming to Queen           
Ethelburga's we will write to you and tell you all the information you then need to be aware of. If the 
answer is sadly a no then we will also write to you and let you know. The whole process normally 
takes about three weeks. If there are urgent reasons why we must all act very quickly matters can be 
formalised and arrangements made in days rather than weeks. 
 
The Registrar, Queen Ethelburga’s College,  
Admissions Department, The Undercroft Offices,  
Thorpe Underwood Estate, YORK YO26 9SS, England 
 
Tel: 00 44 1423  33 33 30       Fax: 00 44 1423 33 33 10 
 
International Website: (34 languages) www.QE.org/international-students 
English Website: www.QE.org 
Email: info@QE.org  



 
 

 

 



 

 
 

Boarding 
At QE 

 
 
 
 
 
 
 

 
Internat 

w Queen Ethelburga’s College 
 

Najlepsza w Wielkiej Brytanii 
szkoła z internatem  



 

Harry Potter 
 
 
 
 
Harry Potter pomógł zdobyć na nowo popularność współczesnym szkołom z internatem. Według 
Boarding Education Alliance świetnie sprzedające się powieści o chłopcu, który mieszka w 
ekscytującej szkole dla czarodziejów pomogły odbudować wizerunek szkoły z internatem. 
 
„KsiąŜki zrobiły prawdopodobnie więcej dla internatu niŜ mogliśmy sobie wyobrazić," mówi Ann 
Williamson, dyrektor kampanii BEA, która reprezentuje 170 szkół z internatem. 
  
Akcja w ksiąŜkach o Harrym Potterze, które w duŜych nakładach zostały sprzedane na całym 
świecie, dzieje się w pełnej przygód szkole z internatem, gdzie uczniowie uczą się magii i grają w 
gry latając na miotłach. Ann Williamson uwaŜa, Ŝe rozgłos, jaki przyniosła seria ksiąŜek o Potterze 
spowodowała, Ŝe coraz więcej rodziców i dzieci wybiera szkoły z internatem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANT NOTE: SMOKING 
The British Government has changed the law in the United Kingdom with regard to smoking. 
In the past, students in Years 12 and 13 have been able to smoke in a separate College 
Smoking Lounge if they had parents permission. The College has stopped offering a    
Smoking Lounge for students in Years 12 and 13.  
 

No student, regardless of age, will be able to either bring cigarettes to College or smoke 
cigarettes on our campus. For students in Years 12 and 13 it will become against the rules 
to smoke on our campus or the land around our campus.  
 

Therefore please note any references in this Prospectus to smoking being allowed for      
students in Years 12 and 13 no longer applies.  



 

Harry Potter 
 
 

 
Harry Potter has helped ensure modern boarding 
schools are now very popular. According to the 
Boarding Education Alliance, the best-selling 
stories of the boy who lives in an exciting school 
for wizards, have helped to re-invent the image 
of boarding schools. 
 
"The books have probably done more for      
boarding than anything else we could have       
imagined," says Ann Williamson, campaign     
director of the BEA, which represents 170    
boarding schools. 
  
The Harry Potter books, which have sold in large 
numbers in the United States and the United 
Kingdom, are set in an adventure filled boarding 
school where pupils learn magic and play games 
on broomsticks. Ann Williamson believes that the 
favourable publicity from the Potter series has 
lead to the sharp increase in parents and       
children now choosing the boarding option. 



 

Dlaczego warto wybrać internat  
w Queen Ethelburga’s? 
 
 
 
 
 

W ostatnich latach zauwaŜyliśmy przyjemny wzrost w liczbie chłopców i dziewcząt w wieku od 5 do 
20 lat, którzy zdecydowali się zamieszkać w naszym internacie.   
 
Tylko w trzech ostatnich latach liczba chłopców i dziewcząt, którzy zdecydowali się zamieszkać w 
internacie wzrosła o ponad 40%.  
 
Dlaczego w dzisiejszych czasach dla wielu rodziców i uczniów opcja ta stała się tak popularna? 
Wychowawcy internatu oraz warunki mieszkaniowe, które oferujemy zapewniaj pełną troski, miłą, 
przyjazną i domową atmosferę. 
 
Chłopcy mieszkają w Benedict House a dziewczęta w Abbey Chambers. Warunki w naszych 
internatach są przez wielu uwaŜane  za najlepsze w Wielkiej Brytanii, a nawet w Europie pod 
względem jakości. Przez ostatnich osiemdziesiąt lat dbaliśmy o dzieci mieszkające tu z nami w szkole 
i odnosiliśmy same sukcesy, więc proszę nam uwierzyć, kiedy mówimy, Ŝe wiemy, co robimy. 
 
Panuje u nas silny duch rodziny, w znacznej mierze koncentrujący się w kuchniach i holach z 
kanapami, wszystkie posiadające wszelkie udogodnienia i urządzenia do gotowania, gdzie chętnie 
spotykają się uczniowie. Wychowawców internatu często moŜna spotkać w kuchni razem z 
dziewczętami i chłopcami piekących pizzę lub spotykających na kawie.    

 



 

Why Choose To Board At 
Queen Ethelburga’s 

 
 
In recent years we have seen a pleasing increase in the numbers of boys and girls (11 to 21 years) 
living us during term time.   
 
In the last three years alone the number of senior boys and girls choosing to board with us has grown 
by over  50%.  
 

Why does this option work these days for so many parents and students? Our house  parents and 
our accommodation ensure a caring, loving, friendly and homely atmosphere. 
 
Girls live in Benedict House and boys in Abbey Chambers. Our boarding is thought by many to be 
probably the very best and highest quality there is, in the UK and even Europe. For the past eighty 
years we have successfully cared for children living at the Collegiate with us, so believe us when we 
say we know what we are doing. 
 
There is a strong sense of family spirit, much of it finding a focal point in the kitchens and lounges, all 
with cooking facilities, which welcome every kind of gathering. House parents  are often to be found 
in the kitchen with girls and boys cooking pizzas or having an impromptu coffee.    



 

Dziewczęta i chłopcy, którzy 
mieszkają w naszym internacie 
świetnie sobie radzą 
 
 
Dziewczęta i chłopcy, którzy mieszkają z nami, świetnie sobie radzą. Często są lepsi od uczniów 
dochodzących w klasie i na boisku. Nie muszą spędzać wielu godzin na codziennym dojeŜdŜaniu do 
szkoły. Wszystko, czego mogliby potrzebować znajduje się w zasięgu ich ręki. Potrzebują coś 
sprawdzić w Internecie do zadania domowego? Nie ma Ŝadnego problemu, mamy mnóstwo 
komputerów i odpowiedni program internetowy, który chroni ich przed nieodpowiednimi stronami 
internetowymi. 
 
Powodem, dla którego  rzadko kiedy chodzą smutni z tęsknoty za domem, jest być moŜe fakt, Ŝe 
otoczeni są przyjaciółmi. Posiadanie przyjaciół oznacza świetną zabawę, działanie i  udział w wielu 
zajęciach. Na nudę nie starcza juŜ czasu.  
 
Wszyscy nasi pracownicy  mają duŜe doświadczenie i zdrowy rozsądek zapewniając rodzinną i 
przyjazną atmosferę, co oznacza, Ŝe z roku na rok coraz więcej, dziewcząt i chłopców decyduje się 
mieszkać w kampusie.  Ktoś jest niemądry lub nierozwaŜny? Nie ma problemu – szybko rozwiąŜemy 
ten problem, bez przedłuŜania i komplikowania spraw, za to z duŜą dawką zdrowego rozsądku. 
Stanowczo, ale sprawiedliwie – to działa prawie zawsze. 
 
Wychowawcy internatu zajmuj się wszystkim:  budzą uczniów, dbają to, aby wszyscy byli elegancko 
ubrani w szkole i mieli wszystko, czego w danym dniu potrzebują, słuchają o tym, co zrobili po 
zakończeniu szkoły, pilnują, aby ci, którzy mają problemy, otrzymali pomoc, perswadują, aby 
utrzymywać pokoje w czystości, znajdują nawet czas na uśmiech czy opowiedzenie Ŝartu, 
przypominają im, Ŝe to lub tamto powinno być zrobione – nasi wychowawcy internatu zostali wybrani 
ze względu na ich cierpliwość, poczucie humoru, energię, doświadczenie i zdrowy rozsądek. 

 

 



 

Girls And Boys Boarding 
With Us Do Very Well 

Girls and boys living with us do very well. They often out perform day students in both the classroom 
and on the sports field. They do not have to spend hours each day traveling back and forth.          
Everything they could want is close to hand. Need to look something up for homework on the        
internet? No problem, we have masses of computers and of course our internet software protects 
them from the inappropriate web sites. 
 

Perhaps the reason why there is hardly ever any home sickness is because they are surrounded by 
their friends. Friends mean fun, activity, things to do. No time to get bored.  
 

All our staff have a great deal of experience and common sense, providing the warm and supportive 
atmosphere which has meant, each year, more and more girls and boys have chosen to live on   
campus.  Someone being silly or inconsiderate ~ no problem ~ quickly sorted, no messing, lots of 
common sense applied. Firm but fair ~ works just about every time. 
 

From getting everyone up, ensuring everyone is smartly dressed for the Collegiate and has            
everything for the day, to listening to what they did when School is over, to ensuring those that have 
a problem get the help they need, to cajoling someone to keep their room reasonably tidy, to finding 
the time for a smile or a joke, to reminding them that this or that needs doing ~ our house parents are 
chosen for their patience, good humour, energy, experience and common sense. 



 

Troszczymy się i dbamy o uczniów 
i nie wstydzimy się do tego 
przyznać 
 
Utrzymujemy bliską relację między internatem a szkołą. Jeśli na przykład mieszkają Państwo za 
granicą, moŜemy nawet wysłać Państwu zdjęcia Państwa dziecka podczas gry lub na boisku 
sportowym. UwaŜamy, Ŝe duŜa troska i zainteresowanie dziećmi jest sprawą najwaŜniejszą i wielu 
rodziców ceni sobie nasze przywiązywanie wagi do szczegółów mające na celu zapewnienia 
bezpieczeństwa w kampusie. 
 
Na kaŜdym piętrze mieszczą się przytulne jadalnie z obsługiwanym na pilota 20-sto kanałowym 
satelitarnym telewizorem, wideo i kącikiem muzycznym.  Zadajemy sobie wiele trudu, aby wszystko 
było jak w domu. Dziewczęta i chłopcy mogą przywieźć do szkoły swoje małe zwierzęta domowe: 
króliki, myszoskoczki, chomiki czy złote rybki. (Zabraniamy przywoŜenia węŜy, pająków i innych 
robaków!) 
 
Trzeba przyznać, Ŝe dziewczęta i chłopcy mieszkający przy szkole zazwyczaj mają więcej 
przyjemności niŜ uczniowie dochodzący. Dlaczego? PoniewaŜ w kaŜdy weekend organizujemy 
zajęcia, zwiedzanie, jest moŜliwość wyjścia do miasta, do kina, na lodowisko, na wycieczki, 
zwiedzanie atrakcji turystycznych, wyjście do parku rozrywki – lista z propozycjami nie ma końca. 
  
Mamy wszelkiego rodzaje wyposaŜenie i pomoce naukowe dla uczniów w kaŜdym przedziale 
wiekowym.  
 
W pobliŜu kaŜdego budynku internatu, na zewnątrz, znajduje się sprzęt wypoczynkowy, w tym stół 
do tenisa, boisko do koszykówki, boisko do gry w piłkę dla 5-cioosobowych druŜyn i miejsce do 
grilowania. Wszystko to jedynie jako dodatek do wielu innych udogodnień i wyposaŜenia.  
 
Być moŜe uczniowie chcieliby udać się do stajni i zobaczyć te wszystkie konie i kuce i moŜe mieliby 
ochotę na przejaŜdŜkę. Mamy swój własny sprawny nowoczesny wóz straŜacki. Tak, nim równieŜ 
zabieramy ich na przejaŜdŜkę – jest to wielkie przeŜycie!  
 
Posiadamy własne mini-busy, i one, i kierowcy są w razie potrzeby zawsze pod ręką. Mamy teŜ 
Zakątek Ulubionych Zwierząt, gdzie moŜna zobaczyć wszystkie kaczki. Są teŜ trampoliny i mur do 
wspinaczki.  
 
Wielu rodziców Ŝartuje, Ŝe woleliby raczej zostać z nami, widząc, ile radości mają ich dzieci; sami 
chcieliby się tak świetnie bawić! 



 

We cherish and care and  
are not embarrassed to say so 

 
 
 
A close link is maintained between home and College. We can perhaps even email you photographs, 
if you live abroad for example, of your child performing in a play, or on the sports field. We believe a 
high level of care is of paramount importance and many parents like our attention to detail to ensure 
the campus is ‘safe’. 
 
On every floor, there are cosy kitchen lounges with remote control 20-channel satellite TV/video and 
music centre.  We go to great lengths to make everything very homely. Girl and boys may bring their 
small pets such as a rabbit, gerbil, hamster or goldfish to College. (We say no to snakes, spiders and 
other creepy crawlies!) 
 
Far from missing out, girls and boys living at College usually have more fun than day students. Why? 
Because every weekend there are activities, visits, the ability to go out, the cinema, ice skating, trips, 
tourist  attractions, theme parks ~ the list, and choice, is endless. There are all manner of facilities 
and resources available for all the different age ranges.  
 
We have outside leisure facilities near each boarding house including table tennis, basket ball,         
5-a-side football and barbecues in addition to the numerous other play equipment.  
 
Perhaps they would like to go to the stables to see all the horses and ponies and maybe have a ride. 
We have our own fully working modern fire engine. Yes we take them out in that too ~ exciting times!  
 
Our own fleet of mini-buses and drivers are on hand whenever we want. There is Pets Corner and 
there are all the ducks. There are trampolines and a climbing wall.  
 
Many a parent jokes that they would rather stay with us as they can see how much fun their children 
are having and they would like to have this much fun too! 

Bonfire Night 



 

Dziewczeta i chłopcy nigdy nie 
wyobrażali sobie, że w szkole 
można się tak świetnie bawić 
 
 
 
 

śaden normalny rodzic ani rodzina nigdy nie mogli liczyć na to, Ŝe nadąŜą za tempem rozwoju 
naszej oferty. Po szkole odbywają się róŜne zajęcia w klubach i towarzystwach. Oferujemy bardzo 
duŜy wybór zajęć sportowych.  
 
Dysponujemy sprzętem sportowym, o jakim wielu tylko marzy i chętnych opiekunów internatu. Grupa 
młodszych uczniów ma ochotę popływać? śaden problem, zaraz zabieramy ich do naszego krytego, 
podgrzewanego basenu ze zjeŜdŜalniami wodnymi i duŜym dmuchanym, pływającym węŜem – na 
miejscu jest oczywiście wykwalifikowany ratownik. Zobaczmy, kto utrzyma się na węŜu i nie wpadnie 
do wody.  
 
Potrzebna świeŜa koszula? Bez problemu. W pralni jest duŜo pracowników, którzy dbają o to, aby 
ubrania  i pościel zostały szybko wyprane i zwrócone – nie ma powodu do zmartwienia. 
 
Czy Państwa dzieci chcą mieć świetny, wystrzałowy pokój? W naszych pokojach są wspaniałe 
dobrze zrobione łóŜka z bardzo dobrymi materacami na spręŜynach. Własny telewizor i wideo (tak, 
pomyśleliśmy równieŜ o tym).  Nie powinni oglądać juŜ telewizji, powinni spać lub zająć się czymś 
innym? – telewizory i wideo mają zamykane regulatory czasu. 
 
Chcą schłodzić Coca-Colę? Dlaczego nie włoŜyć jej do lodówki, która jest w kaŜdym pokoju?  
 
Oczywiście w kaŜdym pokoju jest telefon z połączeniem bezpośrednim i pocztą głosową. Wiele 
pokoi posiada obecnie własne łazienki, a jeśli jeszcze nie wszędzie są, to jest  duŜa ilość toalet i 
pryszniców – nie ma powodu unikać mycia! Naprawdę jeszcze nie znaleźliśmy takiej szkoły z 
internatem, która ma swojej ofercie tyle udogodnień, co my.  
 
W kaŜdym pokoju moŜna przygotować gorące napoje – herbatę, kawę, itp. W kaŜdym pokoju 
znajduje się teŜ równieŜ kącik do nauki. 



 

Girls And Boys Never 
Thought School Could 

Be So Much Fun 
 
No normal parent or family could ever hope to keep up with what we can offer. After School, there 
are clubs and societies. Sport abounds.  
 
We have all the sporting facilities you could ever wish for and house parents willing to get involved. A 
group of younger ones want to swim ? ~ No problem, whisk them off to our heated indoor pool      
complete with water slide and big blow up floating snake ~ qualified life saver present ~ of course. 
Let’s see who can stay sat on the snake and not fall off.  
 
Need a clean shirt. No problem. We have a large number of laundry staff who ensure clothes and 
bedding all get quickly washed and turned around ~ no fuss. 
 
Do your children want a cool funky   bedroom? Ours come with excellent decent well made beds with 
high quality sprung interior mattresses. Their own room TV and video (yes we thought of that too. 
Shouldn’t be watching TV, should be asleep or doing something else? ~ the TV/Video’s are on 
locked timers. 
 
Want to keep some “Coca-Cola” fizzy drink cold? Why not put it in the fridge provided in each       
bedroom?  
 
Naturally every bedroom has its own direct dial in and out telephone with voice mail messaging. 
Many bedrooms these days are en-suite but where they are not there are plenty of toilets and show-
ers ~ no reason to stay dirty! In fact we have yet to find any other boarding school which has all the 
things in a bedroom that we provide.  
 
Every bedroom even has the ability to make hot drinks ~ tea, coffee etc  Every bedroom incorporates 
a personal homework area. 
 



 

Bezpieczeństwo, komfort i 
praktyczność 
są warte swojej ceny 
 
 
 
 
Bezpieczeństwo, komfort i praktyczność są bardzo waŜne. W kaŜdej sypialni znajduje się czujnik 
przeciwpoŜarowy, bezpieczeństwo zapewniają podwójne szyby w oknach, wysokiej jakości drzwi 
przeciwpoŜarowe; pokoje mają wykładzinę i umywalki z ciepłą i zimną wodą. A co byście Państwo 
powiedzieli na małe dodatki, jak podgrzewany wieszak na ręczniki i umieszczony w ścianie 
wentylator na upalne dni? A moŜe radiomagnetofon i odtwarzacz CD lud suszarkę do włosów i 
elektryczną wentylację? Proszę się nie martwić, wszystko to znajduje się w kaŜdym pokoju. Liczba 
dziewcząt i chłopców w kaŜdym pokoju waha sie: zazwyczaj od 4 do 1 lub 2 (w zaleŜności od wieku i 
moŜliwości). 5-gwiazdkowy internat? – aleŜ oczywiście! 
 
Zapewne rozumiecie Państwo teraz, dlaczego tak wielu rodziców i dzieci wybrało zakwaterowanie w 
naszym internacie. Wspaniałe wyniki w nauczaniu, duŜo zabawy i ekscytujących zajęć po lekcjach, 
mnóstwo zajęć, mnóstwo sprzętu. A do tego wszystkiego cierpliwa lecz skuteczna opieka. Trzy 
odŜywcze posiłki dziennie, wyprane ubrania i pościel, pilnowanie pory spoczynku, dobrze odrobione 
zadania domowe. Pielęgniarka na miejscu, natychmiast zajmuje się wszelkimi niefortunnymi 
wypadkami. 
 
W obecnych czasach zdarza się często, Ŝe oboje rodziców pracuje. Zajmowanie się dziećmi jest o 
wiele trudniejsze, jeśli Państwo wychowują dzieci sami. Zmęczenie jest przecieŜ rzeczą ludzką. 
Chodzenie do pracy, prowadzenie domu, robienie zakupów, pranie ubrań, pilnowanie odrabiania 
zadań, i jeszcze trzeba mieć siły, Ŝeby zabrać dzieci na wycieczkę, Ŝeby cały dzień był pełen 
zabawy i nauki. Zadbać o to, Ŝeby dzieci zrozumiały, do czego słuŜy łazienka, jak powinny uczesać 
włosy, skończyć projekt do szkoły i jeszcze znaleźć czas na rozmowę. W dzisiejszych czasach, Ŝeby 
móc temu wszstkiemu podołać, musisz być Supermanem lub Superwoman!! 
 
Ostatnie badania wykazały, Ŝe dodatkowe opłaty związane z umieszczeniem dzieci w internacie to 
rozsądnie wydane pieniądze i Ŝe de facto prowadzi to w ogólnym rozrachunku do oszczędności. 
Rodzice często zapominają, ile kosztuje dzisiaj utrzymanie i wychowanie dziecka.  
 
Internat to bardzo rozsądna propozycja. Ilu rodziców odkrywa, Ŝe tak naprawdę tylko wozi swoje 
dziecko z jednych zajęć na następne? 
 
Nasze wysokiej klasy centrum medyczne ma swoja własną łazienkę, wygodne łóŜka i sympatyczny 
wystrój. Na terenie kampusu mieszka dyplomowana pielęgniarka. Obydwa internaty są 
zabezpieczone zamkami szyfrowymi, a na zewnątrz zamonotowany został domofon dla 
odwiedzających. Podczas długich zimowych nocy nasz kampus jest dobrze oświetlony, 
zamontowane są kamery działające w obiegu zamkniętym, a wszystkie wejścia i wyjścia są 
automatycznie kontrolowane przez ochronę. 
 
Mamy równieŜ miejsca, gdzie moŜna pobyć samemu w ciszy i spokoju. Są teŜ pomieszczenia, gdzie 
moŜna miło  spędzić czas z przyjaciółmi.  



 

Safety, Comfort & Practicality 
With Real Value For Money 

 
 

Safety, comfort and practicality are important. 
Every bedroom has a fire smoke sensor in it, 
safety stays on the double glazed windows, 
proper high quality fire door, of course fully        
carpeted + their own sink with hot and cold. What 
about some nice little touches such as heated 
towel rail and wall mounted fan for the hot 
weather? What about a radio/tape and CD player, 
or even a hair dryer plus some powered          
ventilation? No bother, we have these in every 
bedroom. The number of girls or boys to a room 
varies – normally from 4 down to 1 or 2 
(dependent on age and availability). 5 star     
boarding ~ you bet! 
 
Perhaps now you see why so many parents and 
children choose our boarding option. Excellent 
academic results, a great deal of fun and        
excitement out of school hours, a huge number of 
things to do with loads of equipment and facilities. 
Overlaying it all patient but  effective care. Three 
good nutritious meals a day, clothes and bedding 
washed, bedtimes which happen, homework 
done properly. Any accidents and mishaps quickly sorted by the on site nurse. 
 
At home these days often both parents work. It is even more difficult if you are a single parent family. 
It is human nature to get tired. Running a job, running a house, buying the groceries, washing the 
clothes, supervising homework, and still having the energy to take them on trips so every waking 
hour of every day is packed full of enjoyment and learning? Ensure they understand a bathroom has 
a purpose, hair reasonable, home projects for school completed ~ and time to chat???? To achieve 
all this nowadays you have to be superman or superwomen!! 
 
A recent study showed that paying the extra to board your child rather than send them as a day pupil 
is money well spent and can in fact save you money overall. Parents often forget just what it costs to 
keep and bring up a child these days.  
 
Boarding is a very sensible option. How many parents find they often become a glorified taxi driver 
for their children? 
 
Our first-class medical centre has its own private bathroom, comfortable beds and cheerful decor.        
A fully qualified nurse lives on site. Both boarding houses are protected by coded door locks and 
have outside phone contact systems for visitors. During all those long winter nights our whole      
campus is well lit all through the night with closed circuit television overlay and all our entrances and 
exists are automatically security controlled. 
 
We also provide the space to be alone or have peace and quiet, and the space to have fun with 
one’s friends. 

 



 

Benedict House Centre 
Internat dla chłopców 
 

 
Jest to kompleks budynków przeznaczony dla chłopców, który składa się z czterech oddziałów.  
Wszystkie wyposaŜone są według najwyŜszych standardów.  
Cztery oddziały przeznaczone są dla:  
 
 
a) Chłopców w wieku od 5 do 11 lat w 1, 2, 3, 4, 5 i 6 roku nauki  
b) Chłopców w wieku od 11 do 13 lat w 7, 8 i 9 roku nauki 
 
c) Chłopców w wieku od 13 do 16 lat, GCSE, rok 10 i 11 nauki 
 
d) Chłopców w wieku od 16 do 20 lat; „Szósta Klasa”, rok 12 i 13 nauki 
 
Budynek internatu i przyległe tereny mają wiele udogodnień, w tym: 
6 salonów z wygodnymi skórzanymi meblami wypoczynkowymi oraz w pełni wyposaŜonymi 
kuchniami ze zmywarkami 
Stoły do gry w bilard, liczne Sony Playstation II i komputery 
Palaria dla chłopców „Szóstej Klasy”  (jedynie za zezwoleniem rodziców) 
Prywatne solarium 
WyposaŜenie do gry w piłkę wodną 
Piłka noŜna stołowa, klub fitness z 4 elektrycznymi bieŜniami 
Pralki automatyczne, suszarki bębnowe, Ŝelazka, elektryczne urządzenie do czyszczenia butów 
Odtwarzacze DVD, duŜe telewizory i odtwarzacze wideo 
 
Większość naszych pokoi ma własne łazienki – pokoje od czteroosobowych dla najmłodszych 
uczniów do dwu- i jednoosobowych dla starszych chłopców. 
 
Na zewnątrz – wyłącznie dla chłopców Benedict House – podświetlane boisko do piłki noŜnej, 
podświetlane boisko do trenowania koszykówki, podświetlane boisko do gry, tenis stołowy, miejsce 
do grillownia i opalania. 
 
 
 
 



 

Benedict House Centre 
~ Boys Boarding 

 
This is our boarding multiplex for boys. There are four divisions within the complex.  
All are equipped to exceptionally high standards.  
The different divisions are:  
 
a) Years 1, 2, 3, 4, 5 and 6   for boys aged from 5 years up to 11 years  
 
b) Years 7, 8 and 9,  for boys aged from 11 years up to 13 years 
 
c) GCSE ~ Years 10 and 11, for boys aged from 13 years up to 16 years 
 
d) Sixth Form ~ Years 12 and 13, for boys aged from 16 years to 20 years  
 
The building and grounds have many facilities including: 
6 lounges with comfortable leather suites + fully equipped kitchens with dishwashers 
Pool Tables, numerous Sony Playstations II’s and Computers 
Private sun bed area 
Ball play submersion facility 
Table Football, Fitness area with 4 electric running machines 
Washing Machines, Tumble Dryers, Ironing Machine, Electric shoe-shine machine 
Multi-region DVD players, Large Televisions and Video Players 
 
The majority of bedrooms are ensuite ~ bedrooms range from 4 to a room at the youngest ages up to 
double and single rooms for the older boys. 
 
Outside ~ solely for Benedict House boys ~ floodlit football area, floodlit basketball practice area, 
floodlit play equipment, table tennis, barbecue and sun area. 
 
 



 

Abbey Chambers Multiplex- 
internat dla dziewcząt 
 

 
Jest to kompleks budynków przeznaczony dla dziewcząt, który składa się z czterech oddziałów.  
Wszystkie wyposaŜone są według najwyŜszych standardów.  
Cztery oddziały przeznaczone są dla:  
 
 
a) Dziewcząt w wieku od 5 do 11 lat w 1, 2, 3, 4, 5 i 6 roku nauki  
b) Dziewcząt w wieku od 11 do 13 lat w 7, 8 i 9 roku nauki 
 
c) Dziewcząt w wieku od 13 do 16 lat, GCSE, rok 10 i 11 nauki 
 
d) Dziewcząt w wieku od 16 do 20 lat; „Szósta Klasa”, rok 12 i 13 nauki 
 
Budynek internatu i przyległe tereny mają wiele udogodnień, w tym: 
8 salonów z wygodnymi skórzanymi meblami wypoczynkowymi oraz  w pełni wyposaŜonymi 
kuchniami ze zmywarkami 
Stoły do gry w bilard 
Sony Playstation II i komputery 
Palaria dla dziewcząt „Szóstej Klasy” (jedynie za zezwoleniem rodziców) 
Prywatne solarium i sauna 
Klub fitness 
Pralki automatyczne, suszarki bębnowe, Ŝelazka, elektryczne urządzenie do czyszczenia butów 
Odtwarzacze DVD, duŜe telewizory i odtwarzacze wideo 
 
Coraz więcej pokoi ma własną łazienkę – pokoje od czteroosobowych dla najmłodszych uczennic do 
dwu- i jednoosobowych dla starszych dziewcząt. 
 
Na zewnątrz – wyłącznie dla dziewcząt mieszkających w Abbey Chambers – podświetlane boisko 
do gry, podświetlane boisko do trenowania koszykówki, miejsce do grillownia i opalania. 
 
 
 
 



 

Abbey Chambers Multiplex  
~ Girls Boarding 

 
This is our boarding multiplex for girls. There are four divisions within the complex.  
All are equipped to exceptionally high standards.  
The different divisions are:  
 
 
a) Years 1, 2, 3, 4, 5 and 6, for girls aged 5 years up to 11 years. 
 
b) Years 7, 8 and 9, for girls aged 11 years up to 13 years. 
 
c) GCSE ~ Years 10 and 11, for girls aged 13 years up to 16 years. 
 
d) Sixth Form ~ Years 12 and 13, for girls aged 16 years up to 20 years. 
 
The building and grounds have many facilities including: 
8 lounges with comfortable leather suites + fully equipped kitchens with dishwashers 
Pool Tables 
Sony Playstations II’s and Computers 
Private sun bed area and Sauna 
Fitness Area 
Washing Machines, Tumble Dryers, Ironing Machine, Electric shoe-shine machine 
Multi-region DVD players, large Televisions and Video Players 
 
An increasing number of bedrooms are being altered to being ensuite ~ Bedrooms range from 4 to a 
room at the youngest ages up to double and single rooms for the older girls. 
 
Outside ~ solely for Abbey Chambers girls ~ floodlit play equipment, floodlit basketball   practice 
area, barbecue and sun area. 
 
 



 

Internat 
to bardzo popularny wybór 
 

 
Internat w Queen Ethelburga’s jest najlepszy... 
 

„Od kiedy tu jestem, coraz lepiej idzie mi w szkole, mam tu duŜo przyjaciół i świetnie się 
bawię.”    Chłopiec mieszkający w internacie, 17 lat 
 

„Miejsce jest super. Mój pokój jest świetny i po prostu śliczny. Wszyscy moi przyjaciele 
zgadzają się ze mną; dajemy mu 11 punków na 10.” Dziewczynka mieszkająca w internacie, 
13 lat 
 

„Uwielbiamy internat!”   Rodzeństwo (brat, 5 i siostra, 11 lat) 
 

… nie moglibyśmy się nie zgodzić z tymi opiniami. 
 

Wysoka jakość 
 

Internat jest obecnie miejscem jawnym. Oznacza to, Ŝe internat w Queen Ethelburga’s jest miejscem 
otwartym. PoniewaŜ wielu ludzi uwaŜa, Ŝe jesteśmy najlepszą brytyjską szkołą z internatem 
regularnie odwiedzają nas goście: przyszli rodzice i uczniowie, obecni rodzice i opiekunowie, 
inspektorzy, konsultanci, dziennikarze, członkowie krajowych i lokalnych rządów, ponadto autorzy 
programów telewizyjnych. Jawność ta oznacza, Ŝe zalety szkoły Queen Ethelburga’s nie pozostają 
w ukryciu  są oczywiste dla kaŜdego, kto interesuje się tym, co mamy do zaoferowania. 
 

Boarding opportunities 
 

Co oferuje internat w Queen Ethelburga’s? Przed wszystkim rodzicom i ich dzieciom oferujemy duŜy 
wybór rodzajów zakwaterowania w internacie. 
 

Pełne zakwaterowanie 
Większość chłopców i dziewcząt, którzy mieszkają w kampusie, wybiera tę właśnie opcję. Pełne 
zakwaterowanie daje dziewczętom i chłopcom okazję do mieszkania w pobliŜu szkoły przez cały rok 
szkolny. Dziewczęta i chłopcy mogą odwiedzać swoich rodziców lub krewnych w niektóre weekendy 
jeśli tego chcą. Naszym obowiązkiem względem powiększającej się stale liczbie dziewcząt i 

chłopców mieszkających w naszym 
internacie jest zapewnienie im 
wszystkiego, czego tylko mogą 
potrzebować. Rozwijając szkolne 
umiejętności mieszkańcy naszego 
internatu uczestniczą równieŜ w 
zajęciach dodatkowych, takich jak 
zwiedzanie zabytków, wyjścia do 
kina, na zakupy, uprawianie 
sportów, pływanie, zajmowanie się 
sztuką, teatrem, i muzyką. 
 
śycie z pewnością  nie jest nudne! 

 



 

Boarding is a 
popular option 

 
Boarding at Queen Ethelburga’s is the best…. 
 

“Since I came here I am doing better in class, I have lots of friends and I’m having fun.'        
 Boy boarder aged 17 years 
 

“The place is so fantastic. My bedroom is really cool and gorgeous. All my friends agree with me 
when we give it 11 out of 10.”                    
Girl boarder aged 13 years. 
 

“We like it a lot!”  
Brother & Sister (5 and 11) 
 

… and who are we to quarrel with those sentiments. 
 

High quality 
 

Boarding today is transparent. By this, we mean that boarding at Queen Ethelburga’s is a very open 
place. Because many people consider us the UK’s No 1 premier boarding school we receive regular 
visitors: prospective parents and pupils, current parents and guardians, inspectors, consultants,    
journalists, members of national and local government, and  makers of television programmes. This 
transparency means that the qualities of Queen Ethelburga’s shine out and are obvious to anyone 
who shows an interest in what we have to offer. 
 

Boarding  
opportunities 
 

What does boarding at Queen     
Ethelburga’s offer?  
 
First and foremost, we give parents 
and their children a wide range of 
boarding options. 
 

Full boarding 
The majority of boys and girls living 
on campus choose this option. Full 
boarding gives girls and boys the   
opportunity to live at College for all of 
the term. Girls and boys can visit    
parents or relations on the odd     
weekend if it is desired. We are     
committed to providing a balanced 
and inclusive life for the increasing 
numbers of girls and boys who board. 
Plus in addition to developing        
academic skills, our boarders take 
part in a host of extra-curricular      
activities such as visits to tourist     
attractions, the cinema, shopping, 
sport, swimming, art, drama, and    
music. Life is certainly not dull! 

 



 

Elastyczność, przyjaciele 
i świetna zabawa 
 

 
Zakwaterowanie tygodniowe 
 

Ta opcja jest skierowana jedynie do rodziców, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii. Zakwaterowanie 
tygodniowe jest zakwaterowaniem pełnym ale od poniedziałku do piątku, z tymi samymi zaletami i 
moŜliwościami, z tym wyjątkiem, Ŝe w kaŜdy weekend dziewczęta i chłopcy jadą do domu w piątek 
wieczorem lub w sobotę po zajęciach szkolnych lub sportowych. Niektórzy rodzice wybierają 
zakwaterowanie tygodniowe, poniewaŜ są oni zajęci pracą zawodową przez cały tydzień. 
Uświadamiają sobie, Ŝe czas spędzony z dziećmi w weekendy jest dobrą okazją, aby z nimi 
porozmawiać i spędzić razem czas, co nie jest moŜliwe w ciągu tygodnia. 
 
Inni wybierają tę opcję, poniewaŜ codzienne dojazdy do szkoły lub na jakieś inne zajęcia 
pozaszkolne pochłaniają duŜo czasu. Wiele rodzin sprawdziło koszty dojazdu i uznało, Ŝe 
mieszkanie w internacie, tak pełne, jak i tygodniowe, jest lepszą opcją dla budŜetu rodzinnego i 
wykorzystanie czasu.  
 

Zakwaterowanie doraźne 
 

Najnowszą formą zakwaterowania w internacie jest zakwaterowanie doraźne, które polega na tym, 
Ŝe chłopcy i dziewczęta oraz ich rodziny mogą wybrać zakwaterowanie w razie potrzeby. 
Zakwaterowanie doraźne pozwala rodzicom nawet na jednodniowy wyjazd, podczas którego mogą 
być spokojni, wiedząc Ŝe ich dziecko jest bezpieczne i w odpowiednim miejscu, gdzie moŜe ono 
kontynuować swoje szkole lub dodatkowe zainteresowania. Ta opcja jest przeznaczona jedynie dla 
tych rodziców, którzy mieszkają w pobliŜu szkoły. 
 

Dzieci rodziców służących w Siłach Zbrojnych 
 

W naszym internacie chętnie witamy dzieci rodzin odbywających słuŜbę wojskową. PoniewaŜ jedno 
z dzieci naszego dyrektora odbywa słuŜbę  w Siłach Zbrojnych, wie on dobrze, jak to jest, kiedy cała 
rodzina musi się przenieść czasami nawet bez uprzedzenia. śony Ŝołnierzy muszą zajmować się 
domem, podczas gdy ich męŜowie są delegowani na samodzielne stanowiska. Wysłanie dzieci do 
szkoły, w której sam dyrektor ma zrozumienie dla nowoczesnej słuŜby wojskowej moŜe bardzo 
pomóc. Jest u nas wiele dzieci, których rodzice słuŜą w Siłach Zbrojnych kraju, w którym mieszkają, 
lub którzy pracują dla ONZ. 



 

Flexibility, friends 
and fun 

 
Weekly boarding 
 

This option is only available to parents already living in the United Kingdom. Weekly boarding is full 
boarding during the week, with the same qualities and opportunities, except that every weekend girls 
and boys go home either on a Friday evening or after academic and sporting commitments on a     
Saturday. Some families choose weekly boarding because both parents have demanding careers. 
They realise that the time spent with their children at the weekends gives the opportunity for talking 
and being active together -something that is not possible during the week. 
 
Others choose this option because the nature of daily  journeys to and from school and for any out-
of-school activities means that an inordinate amount of time is spent sitting in a car. Many families 
have done their sums and acknowledge boarding, both full and weekly, is a better option, in terms of 
both the family budget and in the use of time.  
 

Flexi-boarding 
 

The newest form of boarding is flexi-boarding, where girls and boys and their families may opt for 
boarding on an ad hoc basis. Flexi-boarding enables parents to be away overnight, secure in the 
knowledge that their child is in a safe and caring  environment in which they can continue their      
academic and extracurricular interests. This option is only used by parents who live close to the     
College. 
 

Forces Children 
 

We welcome children of service families as boarders. As one of our Headmasters’ own children 
serves in the Armed Forces he is in a good position to know the things that concern Forces families 
where you can be moved at little or no notice. Forces wives have to keep the home together while 
husbands are on unaccompanied postings. Having your children in a school where the Head fully               
appreciates modern Forces life can help tremendously. We have many children whose parents are 
part of the Armed Forces of the country they live in or who work for the United Nations. 

 

 



 

Wspaniała opieka, 
niesamowite wyposażenie 
 

 
Zakwaterowanie uczniów „Szóstej Klasy” 
 

Coraz więcej młodych ludzi wybiera zakwaterowanie w internacie w „Szóstej Klasie”, co pozwala im 
przygotować się do studiów na uniwersytecie. Internaty przeznaczone dla naszej „Szóstej Klasy” 
mają charakter uniwersytecki. Wychowawcy internatu starają się pomóc uczniom „Szóstej klasy” w 
przygotowaniu się na uniwersytet, gdzie młodzi ludzie muszą  o wiele bardziej polegać na swoich 
własnych umiejętnościach. 
 
Zakwaterowanie dla uczniów „Szóstej Klasy” rozwija  w uczniach dobry zwyczaj uczenia się, 
zwłaszcza motywacji, dobrej organizacji czasu  i swoich zajęć  w kontekście obowiązków 
domowych. Czas spędzony w internacie dla uczniów „Szóstej Klasy” pozwala im równieŜ na 
przeprowadzanie na bieŜąco powaŜnych dyskusji na temat kariery zawodowej czy procedury 
składania podań na uniwersytety. Mamy informacje z uniwersytetów dowodzące, Ŝe kariera 
uniwersytecka tych uczniów, którzy mieszkali w internacie w „Szóstej Klasie” przebiega lepiej. Jak 
potwierdził w przeprowadzonym sondaŜu 17-stoletni mieszkaniec internatu: „Mieszkanie w 
internacie w „Szóstej Klasie” jest świetnym przygotowaniem do studiowania na uniwersytecie”. 
 

Wybór zakwaterowania 
 

Zatem dlaczego warto zamieszkać w internacie? Najlepiej na to pytanie potrafią odpowiedzieć sami 
mieszkańcy internatu, dziewczęta i chłopcy. Na podstawie ostatnich badaniach sondaŜowych oraz 
własnego doświadczeni z rozmów z naszymi uczniami wiemy, Ŝe mają oni wiele powodów, aby 
docenić mieszkanie w internacie. Cenią oni sobie wyjątkowe przyjaźnie zawarte w Queen 
Ethelburga’s. A przyjaźnie zawarte między mieszkańcami internatu często trwają jeszcze w ich Ŝyciu 
dorosłym. W wielu przypadkach są to przyjaźnie na całe Ŝycie.  
 
Mieszkańcy internatu uczą się szacunku dla wartości Ŝycia społecznego oraz tego, czego nauczyli 
się na temat związków w tej powiększonej rodzinie, jaką jest szkoła Queen Ethelburga’s. Mają 
moŜliwość rozwoju samodzielności i pewności siebie. 
 
Wielu uczniów decyduje się na zamieszkanie w internacie, poniewaŜ wiedzą, Ŝe ich  
zainteresowania i zajęcia są moŜliwe do zrealizowania w szkole i nie muszą dojeŜdŜać do 
zatłoczonych duŜych miast, aby rozwijać swoje dodatkowe zainteresowania. Wielu rodziców 
decyduje się na umieszczenie dziecka w internacie po sprawdzeniu kosztów, kiedy uświadamiają 
sobie, Ŝe jest to warte tych pieniędzy, zwłaszcza gdy jeden z rodziców lub oboje są zajęci swoją 
karierą zawodową. 



 

Superb care, 
amazing facilities 

 
Sixth-form boarding 
 

A growing number of young people choose to board in the sixth form as a positive choice for          
pre-university preparation. Our sixth-form houses are a pre-university environment where house     
parents can concentrate their energies on helping sixth-formers prepare for university and where 
young people have to be more reliant on their own abilities. 
 
Boarding in the sixth form develops good study habits,   especially self-motivation, time management 
and management of self in terms of domestic demands. The quality time in our sixth-form houses 
also means there can be in-depth and ongoing discussions about careers and university applications. 
There is significant evidence from universities that those who boarded in the sixth form have made 
better progress through their university career. As a 17-year-old boarder confirmed in a survey, 
'Boarding in the sixth form is a great preparation for university.' 
 

Choosing to board 
 

But why board? This question is best answered by the girls and boys themselves. Both from recent 
surveys and from our own experience of talking with boarders, we would suggest that they have 
many reasons for valuing their boarding experience. They value the special friendships that are           
developed at Queen Ethelburga’s, and tend to remain close friends with fellow boarders into adult-
hood and, in many cases, for life.  
 
They also learn to appreciate the qualities and values of community life and the lessons learnt about 
relationships in an extended family such as that at Queen Ethelburga’s. They develop self-reliance 
and confidence. 
 
Many students choose to board because they know that all their interests and activities are available 
in the College, and they do not need to travel in congested urban environments to develop their     
extracurricular interests. Many parents consider boarding when, after doing their sums, they realise 
what value for money it represents, especially when one or more parents are pursuing professional 
careers. 

Sauna in Abbey Chambers One of our sun bed facilities 
 



 

Najlepsze warunki mieszkaniowe 
w Europie 
 

 
Najwyższej jakości otoczenie 
 
Inwestycje w jakość dotyczą równieŜ warunków mieszkaniowych w internacie. Zainwestowaliśmy 
miliony, aby być pewnym, Ŝe wyposaŜenie internatu w Queen Ethelburga’s jest wśród najlepszych w 
Europie. Nasze domy w interacie wyglądają jak domy rodzinne i faktycznie, jeden z rodziców 
powiedział:  
 
„pokój mojego syna w szkole jest o wiele lepszy od tego, który ma w domu” . 
 
Ponadto przywiązujemy wielkie znaczenie do jakości posiłków i zachowania prywatności.  
 
W świecie pełnym niepewności, gdzie tradycyjne wartości stają się coraz mniej waŜne dla młodych 
ludzi, w którym ludzie martwią się o bezpieczeństwo swoich dzieci i w którym zawsze brakuje czasu 
na zrobienie rzeczy, które chcielibyśmy zrobić razem ze swoimi dziećmi,  otuchy dodaje fakt, Ŝe 
istnieje rozwiązanie, które się zawsze sprawdza.  
 
Tylko w ciągu ostatnich trzech lat liczba dziewcząt i chłopców, którzy mieszkają w naszym 
internacie wzrosła o ponad 50%. 



 

The best accommodation  
in Europe 

 
Top-quality environment 
 
Investment in quality also very much applies to the boarding environment. We have invested millions 
in ensuring that boarding facilities at Queen Ethelburga’s are amongst the very best in Europe. Our 
boarding houses mirror family homes; indeed, as one parent told us,  
 
'my son's bedroom at school is much better  
than his room at home' . 
 
Quality of meals and personal privacy are also areas that we believe are very important. 
 
In an uncertain world, where traditional values become less and less obvious to young adults, where 
people are worried about their children's personal safety and where there is never enough time to do 
all the things one would want to do with ones children it is reassuring to find a solution that works 
very well indeed.  
 
In the last 3 years alone the number of girls and boys boarding with us has risen by over 50%. 
 
 
 

 



 

Pokoje w internacie... 
Niedostępne dla postronnych 
 
Układ i wyposaŜenie kaŜdego pokoju w Benedict House lub Abbey Chambers jest następujące: 
 

Pokoje 

► Coraz więcej pokoi z łazienkami.  
► Bezpośrednie połączenie telefoniczne i poczta głosowa. 
► TV/wideo z regulatorem czasowym        ► Radiomagnetofon/ odtwarzacz CD      
► Kącik do przygotowania herbaty lub kawy 
► DuŜy wentylator wahadłowy             ► Suszarka do włosów   
► Podgrzewany wieszak na ręczniki             ► Wykładzina na całej podłodze  
► Podwójne zasłony  i firanki               ► ŁóŜka Moriarti z materacami na spręŜynach   
► Umywalka              ► Łazienka   
► Szafy i szuflady na ubrania              ► Kącik do nauki    
► Lodówka                ► Regulowany kaloryfer  
► Wentylacja elektryczna na upalne letnie noce  
► Podpory bezpieczeństwa przy oknach       ► Detektor poŜarowy   
► Zegar ścienny              ► Lampa na biurko   
► DuŜe lustro               ► DuŜo półek 
► DuŜa tablica na plakaty dla kaŜdego dziecka   
► Drzwi poŜarowe automatycznie zamykane   
 
Kuchnia/Salonik z jadalnią 
► DuŜe stoły i krzesła            ► DuŜa ilość zastawy i sztućców   
► Mikrofalówka / Kuchenka          ► ZamraŜarka   
► Czajnik elektryczny             ► Toster   
► Dwa elektryczne tostery 
► Niszczarka na śmieci             ► Sprzęt kuchenny   
► Magnetofon              ► Radio/Odtwarzacz CD   
► Telewizor satelitarny/ Wideo           ► DuŜe wyściełane fotele. 
 
Inne udogodnienia 
► Pralnia z  obsługą  
► Wideo i gry na CD do wypoŜyczenia bez opłaty  
► Mini sala gimnastyczna 
► DuŜo stołów do gry w bilard, maszyny do gry w piłkę noŜną na monety, komputery i  
     Sony Playstation (równieŜ nowa PS3) – bez opłaty. 
► Pomieszczenie do  gry w piłkę    
► Wykładziny 
► Pralnia z automatami do osobistego uŜytku uczniów   
► Zewnętrzne oświetlenie i kamery monitorujące, znajdujące się wokół wszystkich  
     budynków i otaczających je terenów. 
 

 

 

 



 

Boarding Bedrooms… 
No One Else Comes Close 

The layout and contents of every room in    
Benedict House or Abbey Chambers includes: 
 
Bedrooms 

► An increasing number of bedrooms en-suite. 

► Direct dial-in-and-out telephone & voice mail. 

► TV/video on timers  

► Tape/radio/CD player 

► Tea/coffee making facilities  

► Large oscillating fan   

► Hairdryer   

► Heated towel rail   

► Fitted carpet throughout  

► Lined curtains, plus net curtain   

► Moriarti beds with fully sprung mattresses   

► Wash hand basin   

► Bathroom cabinet   

► Clothes hanging and drawer space   

► Personal study area 

► Fridge 

► Adjustable central heating radiator   

► Powered ventilation for hot summer nights   

► Window safety stays   

► Fire sensor detector   

► Wall mounted clock   

► Table lamp   

► Large mirror   

► Ample shelving   

► Large individual board for posters   

► Fire door with auto-closure   

Kitchen/Common Rooms 

► Large tables and chairs  

► Ample crockery and cutlery   

► Microwave / Cooker   

► Refrigerator   

► Electric kettle   

► Sandwich toasters   

► Two electric toasters  

► A rubbish compactor   

► A full complement of cooking utensils   

► Cassette player   

► Radio  CD player   

► Satellite TV  Video   

► Easy chairs. 

 

Other Amenities 

► Fully staffed laundry   

► DVD’s & CD Games on free loan 

► Use of mini-gym 

► Pool tables & flip football machines 

► Computers and Sony Playstation 3 ~ all free. 

► “Ball” room to play in 

► Fitted carpeting  

► Laundry equipment for pupils’ personal use   

► Outdoor lighting around whole perimeter of  

     building and surrounding grounds with 

     closed circuit TV safety. 

 
Our accommodation for boarding is probably 
the finest of any independent school in Europe. 
A team of craftsmen ensure any repairs are 
usually attended to within 24-48 hours. 





 

 
 

New Capital Projects 
Coming On Stream 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

If you visit our Schools you will see new building projects under 
way in several different areas.  
 
Our three Schools are steadily and consistently growing and we 
wish to keep at the forefront of providing the very best of      
facilities.  
 
To achieve this The Martin Family Charitable Foundation      
and Thorpe Underwood Estate is investing £25 million over 
the next five years. Jointly they have already invested            
£75 million during the last fifteen years in new facilities. 
 
This money comes from outside our Schools and is not funded, 
in whole or in part, by School Fees or the like. 
 
In addition, every year, The Foundation contributes substantial 
further monies for ancillary smaller capital projects.   

The  Undercroft  Offices 
Thorpe  Underwood  Estate 
York   YO26 9SS 
England 

Email:  info@QE.org 
Tel: 08707 42 33 30   Fax: 01423 33 14 44  

International Tel: + 44 (0) 1423 33 33 30  
International Fax: + 44 (0) 1423 33 14 44   

 

 The  Collegiate  Foundation 

Queen  Ethelburga’s   
 

Academy ~ College ~ Faculty ~ School 
 

Chapter  House  Preparatory  School 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

New Sixth Form Girls Boarding 
And Boys Boarding Apartments 
 
Recently we invested a large amount in further upgrading our Year 5 to Year 11 boarding facilities. 
Not an establishment to rest on our laurels, we are now investing a further £2,000,000 in brand new 
boarding accommodation for our 6th Form. Our new 6th Form boarding accommodation, many 
believe, is not only the best in the UK but the best in Europe and Worldwide. So what is this new 
boarding accommodation like? We have created 55 girls apartments and will be creating 55 boys 
apartments (at time of printing 18 boys apartments complete and in use) ~  each for normally two 
people. That is correct ~ apartments. 

Each Apartment has its own front door, letterbox and doorbell. Each apartment has a separate en 
suite shower and a separate toilet. (The toilet even has a telephone in it for answering that all 
important call at the most inconvenient time!) There are good quality kitchen facilities ~ sink, fridge, 
combi microwave / oven / grill, toaster, electric  kettle and plenty of storage. You even have your 
own ice making machine and dishwasher! 
 

A kitchen area of course needs a dining area. There is a 2 person dining table, chairs and an LCD 
flat thin screen wall mounted television. As you may be able to see from the kitchen diagram, neatly 
hidden in a wall unit, is your “Freeview” TV tuner guaranteeing you 30 channels of television plus 
your own multi-regional DVD player. Adjacent to the dining area, the radiator has a large mirror over 
it with a hairdryer ready installed. Of course clothes storage is always important. We have provided 
a high quality hard wood wardrobe 1800 mm wide and 700 mm deep. Inside, you will find a proper 
“hotel style” mini safe, ironing board, iron and slide out trouser press. 
 

One of the most important areas in the Apartment is the study area. We have provided a decent 
depth and width of work surface, plenty of shelving, electric plugs galore, yet another telephone ~ 
with this one you do not need money, it will work either on debit or credit cards or on prepaid cards. 
There is a hi fi and area for printer. To finish off, plenty of drawers and two comfy good quality 
chairs. 
 

In each Apartment you can control the temperature of your own heating by use of the thermostatic 
radiator valves. In addition there is controllable powered fresh air ventilation in and out. To further 
add to your comfort there is a multi-speed ceiling fan. 
 

In the bedroom section you will find comfortable beds. In addition, a sink complete with hairdryer, 
shaver / recharger socket (electric toothbrushes etc), soap and toothbrush holders. Your bed is a top 
of the range brand new full sized single bed with full interior sprung mattress. We have even 
remembered hooks for your dressing gown.To top it all off a variable speed ceiling fan. We think it is 
reasonable to say no other school comes close  ~ we hope you would agree. 

The Martin Foundation ~ “Investing In Our Future today” 



 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Court Sixth Form Apartments 
Superb Quality, Space And 

Comfort 

 

 

 

 

 

The Martin Foundation ~ “Investing In Our Future today” 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

New Extra Classrooms 
And Extra Science 
Laboratories 

 
 

The Martin Foundation ~ “Investing In Our Future today” 

The new area houses six new full sized classrooms plus numerous extra toilets and lockers. There 
are also four new smaller classrooms for EAL, two areas for one-to-one Special Needs as well as 
five teacher consulting offices.  

Recently we completely refurbished all of our Science Laboratories. At the same time we added one 
extra laboratory. This new area has proved so successful we have added yet another new extra     
Science Laboratory. This continuing investment ensures we are considered by many to be a Centre 
of Excellence for Science.. 

 
 

 



 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

The Martin Foundation ~ “Investing In Our Future today” 

A Substantial New Project 
£7 Million ~ The Undercroft 

 
This huge £7 million resource incorporates many different areas. We now have a much larger        
Refectory with associated new kitchen capable of cooking and serving our growing schools. There is 
an 80 person Health Club, a 800 capacity Cinema ability, a 30 position cyber café equipped with 
gaming computers and much, much more. This new complex is professionally staffed to allow use 
also in the evenings and weekends. Just feast your eyes on the specifications… 
 
CAPACITY 
● Permanent Stage 12m x 3.75m 
● Dining: Main Dining 500 + Reserve Dining 300 = 800 
● Assembly Capacity: Dining Seating 500 + Circuit Seating  
   & Gallery Seating 155 + Gallery Standing 145 = 800 
● Changing Room Capacity: 24 + 24 + 24 = 72 
● Fitness Gym Capacity: 80 
● Widescreen Cinema / Lecture Seated Capacity: 800 
● 3 Leather Lounges ~ Total Seating: 72 
● Security Room 
● Gents Toilets: 4 + 7 Urinals = 11 
● Ladies Toilets: 12 
● Bar + Refrigerated Wine Storage ~ Bar Seating: 48 
● Kitchen with four flow serving + double machine pot wash 
● Cyber Café & Computer Gaming: 30 positions 
● Manager & Supervisor Office 
● Lighting & Sounds Control Consul Room 
● Pool Tables: 2 + Table Football 4  + Air Hockey Tables 2 
● Payphones: 6 
● Vending Machines: 4 

 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

The New £7 Million Undercroft 
Pictures Tell A Thousand 
Words 
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Undercroft ~ Assembly, 
Dining, Theatre, Gymnasiums, 

Lounges, Internet & Art 

The Martin Foundation ~ “Investing In Our Future today” 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

The Genesis Centre 
Our Biggest Project To Date 
~ £30 Million 
 
The Genesis Centre is already 90% complete and open. The Genesis Centre is a truly vast building 
with in excess of 11,250 square metres (120,000 square feet) of usable space. The new building, 
which is home to Queen Ethelburga’s Faculty - this is a new school in addition to Queen           
Ethelburga’s College. This building also includes a new Queen Ethelburga’s Sixth Form Centre for 
our ever increasing numbers of Year 12 and 13 students. In addition there are top quality brand new 
apartments, comprehensive sports changing facilities and a whole host of additional study and     
recreational facilities including:  
 
► a new swimming pool together with large 25 person Jacuzzi, leisure and treatment steam room, 
and sauna, 
 
► a new huge Olympic sized indoor sports hall, that can divide into 3 separate sports areas 
 
► a new huge Sixth Form library and study area complete with banks on computers for research 
 
► a new Photographic Centre 
 
► a new Design and Technology Centre 
 
► a new Textiles Centre 
 
► a new Business Studies Centre 
 
► new Sixth Form Apartments for 110 students 
 
► a new Careers and Administration Centre 
 
► 6 new top quality Sports changing rooms with individual privacy shower/changing cubicles 
 
The building sits well in the campus grounds and is approached by an avenue of mature lime trees. 
The building includes a lift to all floors and full disabled access and facilities on all floors. The views 
from the new classrooms across the campus and the Vale of York are stunning. This new            
substantial capital building will ensure we continue to stay at the very fore front of independent 
school facilities in the UK and Europe. 

The Martin Foundation ~ “Investing In Our Future today” 

 
  



 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

The Genesis Centre 
 

The Martin Foundation ~ “Investing In Our Future today” 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

The Genesis Centre 
 
 

The Martin Foundation ~ “Investing In Our Future today” 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

The Genesis Centre 

The Martin Foundation ~ “Investing In Our Future today” 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hooray! A Multi-Million £ 
Make-Over For Chapter House 
Preparatory School 

 

The Martin Foundation ~ “Investing In Our Future today” 

●  A new much enlarged play area beating anything you have seen 

●  A new outdoor resource area 

●  A new ICT suite with multi-media screens and interactive. 

●  All computers in classrooms replaced with up-to-date machines. 

●  A new “tumble tots” area. 

●  New classroom furniture and storage units in some rooms 

●  A new fully equipped Science Laboratory 

●  A new Design & Technology area 

●  All toilets renewed, re-tiled and improved. 

●  Every area, all ages, completely refurbished 

●  New carpeting throughout. 



 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Chapter House Now Has  
The Best Facilities  

And Resources  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Basically we have researched all the competition. Reviewing what we think was the best from each, 
we incorporated all of the best, plus everything we ever wanted,  into our “make-over”. 
 
The spending of money is easy. What we have and what will not change, is the dedication and      
passion of our staff and the joy and happiness of our pupils. 

●  Pre-prep entrance with play shops, puppet theatre and story area. 

●  New Prep entrance with beautiful oak doors. 

●  New visitors lounge with live classroom feed plasma televisions.  

●  Every classroom, all ages, new E-Beam interactive whiteboards. 

●  Refurbished Music Room and new equipment 

●  New notice boards for children's’ work. 

●  Masses of new photos of all our children. 

●  New play equipment inside and out. 

●  Over a thousand new books for the Library. 

●  Hundreds of new books in EACH classroom 

●  New resources for ALL ages groups. 

●  More Social functions for parents. 

The Martin Foundation ~ “Investing In Our Future today” 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

The Phoenix Centre 
Music, Drama And Dance 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This is a large £5m redevelopment of an existing part of the School. 

Ground Floor ~ Drama & Dance 
 
Kings Hall will be able to seat anything from 600 for a play to 250 for formal dining. 
 
The ground floor is open plan with 4 separate Drama & Dance Studios  together with all     
ancillary services. Both the Bronte Hall and newly created Shakespeare Room are capable, 
by use of removable partitions, of turning into one enormous space of around 424 square 
metres - big enough for the most momentous of drama work. Offices, catering, toilets and lift 
complete this floor 

First Floor ~ Music  
 
There are a total of four new separate Music Studios ranging in size from the smallest at 63 
square metres up to the biggest at 153 square metres. Music  Studios 1, 2 and 3 have sound 
proofed moveable partitions which are able to be pushed back to create a music area        
totalling a massive 264 square metres for really big orchestra  productions.  
 
There is a new Recording Studio and ten new music practice rooms. In addition there is a 
new Music office, five new toilets and a new disabled toilet. As we envisage being able to 
produce concerts open to parents and the public, there is also a bar.  
 
Also there is a lift, disabled toilets, easy wheelchair access on the ground floor plus storage 
for “props” and instruments. 

 

 

  

 

   

The Martin Foundation ~ “Investing In Our Future today” 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

New English Language  
and Literature Centre 

 
 
 

The Martin Foundation ~ “Investing In Our Future today” 

We thought the top floor of the old Hall needed a make-over so we decided to house our busy 
English Language and Literature Centre here. The entire area was completely re-furbished 
with hand made oak tables with frosted float glass tops. The new make-over has utilised all the 
difficult spaces well and is now bright and modern. 

 

Air-Conditioning 
 
We have found students can work and live 
much more happily and productively in an      
air-conditioned environment. We have already 
installed full automatic air-conditioning in all the  
500 boarding bedrooms on campus.  
 
We are now rolling out full automatic              
air-conditioning into every classroom and study 
area throughout all the buildings on campus. 
We will be the only Independent School in the 
UK and Europe to have achieved this. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

New £6m Sports Centre 
Now Open 

 

We have now opened Phase 1 and Phase 2 of our new £6m Sports Centre. This includes a new 
large indoor heated swimming pool complete with 25 person therapy Jacuzzi, Steam Room and 
Sauna. There is also a huge Olympic sized indoor Sports Hall that is big enough to sub-split into 3 
smaller individual Sports Areas. There is also a new full sized all-weather floodlit Astro-turf pitch,   
surrounded by a new state-of the-art 4 lane running track with cushioned surface and new long and 
high jumps. In addition there are 5 new full sized     floodlit grass pitches. In due course when Phase 
3 is opened this will include a large fully equipped 80 machine position gymnasium together with an 
advanced Sports science laboratory. 

The Martin Foundation ~ “Investing In Our Future today” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Built To National And  
International Standards 

 

The Martin Foundation ~ “Investing In Our Future today” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

£7m Refurbishment of  
Abbey Chambers 
 
Abbey Chambers is a large boarding house which has been completely re-furbished. All 190        
bedrooms are now completely new, all air-conditioned, all are ensuite with their own private shower 
and toilet. Completing each bedroom is a 32 inch plasma DVD television  with gaming port (on timer) 
direct dial telephone, mini-kitchen, comfortable beds, study areas, and full internet and wifi            
capability. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coming for Summer 2011 
Amongst many other exciting new projects eagerly awaited by        
students is our new Animal Care Centre. This area will house all      
students pets plus have hairy spiders, snakes, parrots, monkeys,    
puppies, kittens and other exotic animals. 

 
The second eagerly 
awaited area is our 
new outdoor exercise 
area complete with  
4 lane running track 
overlaid go-kart track, 
high flying zip wires, 
full army assault 
course with mud and 
green slime (!),  
a dirt bike track and 
trampoline area. 

 

  

The Martin Foundation ~ “Investing In Our Future today” 
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Introduction – Careers 
 

We suspect that quite often someone asks you what you want to do. You may already know what 
you would like to do but often we find many students are not yet certain. We believe that once you 
are able to focus on a particular type of Career you will be more likely to be motivated and will 
achieve better results. 
. 
Over a large number of years students at the Collegiate have been interested in many different types 
of Careers. Some need a University Degree but others do not.  
 
We list some different Careers our students have shown interest in, associated very broadly with 
different types of academic subjects. Have a read through, you might just find something you had not 
thought of or would like to know more about. This is by no means a complete list - you may think of 
many more.  
 
The idea behind listing different Careers is to get you thinking about yours. 
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Do You Enjoy Or Are You Good At 
Art? 
 

     Have you considered the following occupations? 

Advertising  
Advertising Accounts Executive 
Architect 
Architectural Draftsman or woman 
Art Critic 
Art Gallery Assistant 
Art Gallery Director 
Art Teacher 
Artistic Director 
Artist 
Arts Administrator 
Beauty Therapist 
Binder and Finisher 
Bookbinder 
Cartographer 
Cartographic Designer 
Cartoonist 
Cinematographer 
Clothing Patternmaker 
Conservator 
Coppersmith 
Costume Maker 
Craft Instructor 
Craftsperson 
Cultural Heritage Officer 
Desktop Publisher 
Diamond Cutter and polisher 
Director of Photography 
Display Artist 
Diversional Therapist 
Dressmaker 
Embroiderer 
Fashion Co-ordinator 
Fashion Designer 
Film and Television Camera Operator 
Film and Television editor 

Film and Television Lighting Operator 
Furniture Polisher 
Glass Worker 
Graphic Designer 
Graphic Prepress Operator 
Hairdresser 
Illustrator 
Industrial Designer 
Interior Designer 
Jeweller 
Landscape Artist 
Landscape Designer 
Leadlight Worker 
Make-up Artist 
Milliner 
Model Maker 
Multimedia Developer 
Museum Curator 
Naval Architect 
Occupational Therapist 
Pastry Cook 
Photographer 
Potter 
Production Manager - Clothing 
Recreation Officer 
Screen Printer 
Sculptor 
Set Designer 
Signwriter 
Silversmith 
Stage Manager 
Stonemason 
Tailor 
Teacher (Early Childhood) 
Teacher (Technical and Further Education) 
Textile Designer 
Theatre Machinist 
University Lecturer 
Visual Arts/Crafts Teacher 
Visual Merchandiser 
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Do You Enjoy Or Are You Good At 
Biology? 

 

Have you considered the following occupations? 

Acupuncturist 
Agricultural Scientist 
Agronomist 
Anaesthetist 
Animal Technician 
Anthropologist 
Aquaculture Technician 
Audiologist 
Audiometrist 
Beauty Therapist 
Biochemist 
Biological Engineer 
Biology 
Botanist 
Cardiac Technician 
Children's Nurse 
Chiropractor 
Community Health Nurse 
Cosmetician 
Dairy Technologist 
Dental Hygienist 
Dental Therapist 
Dentist 
Dietician 
Ecologist 
Entomologist 
Environmental Engineer 
Environmental Health Officer 
Environmental Scientist 
Ergonomist 
Farm Manager 
Farmer 
Farrier 
Fisheries Inspector 
Fisheries Officer 
Fitness Instructor 
Florist 
Food Technologist 
Forensic Scientist 
Forester 
Geneticist 
Greenkeeper 
Health Services / Hospital Manager 
Horse Manager 
Horticulturist 
Laboratory Technician 

Landscape Architect 
Landscape Gardener 
Marine Scientist 
Massage Therapist 
Medical Orderly 
Medical Practitioner 
Medical Records Clerk 
Microbiologist 
Nanny 
Natural Therapist 
Nuclear Medicine Technologist 
Nurse 
Nursery Worker 
Nursing Assistant 
Obstetrician 
Occupational Health & Safety Officer 
Occupational Health Therapist 
Oceanographer 
Optometrist 
Paramedic 
Pathologist 
Pharmacist 
Pharmacologist 
Pharmacy Assistant 
Physical Education Teacher 
Physiologist 
Physiotherapist 
Plastic Surgeon 
Podiatrist 
Psychiatric Nurse 
Psychiatrist 
Psychologist 
Radiation Therapist 
Rehabilitation Counsellor 
Science teacher 
Sports Coach 
Sports Medical Practitioner 
Sports Scientist 
Speech Therapist 
Tree Surgeon 
University Lecturer 
Vet 
Veterinary Nurse 
Winemaker 
Zookeeper 
Zoologist 
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Do You Enjoy Or Are You Good At 
Chemistry? 
 

     Have you considered the following occupations? 

Agricultural Engineer 
Agriculture Scientist 
Agronomist 
Anaesthetist 
Aquaculture Technician 
Assayer 
Beauty Therapist 
Biotechnologist 
Botanist 
Business Equipment Technician 
Ceramics Engineer 
Cheesemaker 
Chemical Engineer 
Chemical Plant Operator 
Chemist 
Civil Engineer 
Composites Fabricator 
Conservationist 
Dairy Technologist 
Dental Assistant 
Dental Technician 
Dentist 
Dietician 
Dispensing Assistant 
Doctor 
Ecologist 
Engineer 
Entomologist 
Environmental Engineer 
Environmental Health Officer 
Environmental Scientist 
Farm Manager 
Farmer 
Fisheries Officer 
Food Processing Technician 
Food Technologist 
Forensic Scientist 

Forester 
Gemmologist 
Geneticist 
Geologist 
Geophysicist 
Horticultural Scientist 
Horticulturist 
Industrial Radiographer 
Industrial Engineer 
Laboratory Technician 
Landscape Gardener 
Medical Laboratory Technician 
Medical Practitioner 
Medical Scientist 
Microbiologist 
Museum Curator 
Nuclear Medicine Technician 
Nurse 
Nurse Administrator 
Nursery Worker 
Obstetrician 
Oceanographer 
Optometrist 
Patent Examiner 
Pathologist 
Pathology Technician 
Petroleum Engineer 
Pharmacist 
Pharmacologist 
Photographer 
Physiologist 
Plastic Surgeon 
Podiatrist 
Practice Nurse 
Radiologist 
Refrigeration Expert 
Sports Medical Doctor 
Teacher 
Textile Technician 
Tree Surgeon 
Vet 
Veterinary Nurse 
Winemaker 
Zoologist 
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Do You Enjoy Or Are You Good At 
Computing Studies? 

 

Have you considered the following occupations? 

Accountant 
Accounts Clerk 
Actuary 
Administrative Officer 
Agricultural Economist 
Agricultural Engineer 
Agricultural Scientist 
Air Traffic Controller 
Aircraft Maintenance Engineer 
Airline Officer 
Animator 
Architectural Drafter 
Assayer 
Astronomer 
Biophysicist 
Business Equipment Technician 
CAD Designer 
Cardiac Technician 
Cartographer 
Cashier 
Civil Engineer 
Computer Operator 
Computer Programmer 
Computer Service Technician 
Computer Systems Engineer 
Costings Manager 
Credit Control Officer 
Data Processing Manager 
Digital Photographic Designer 
Economist 
Electronics Engineer 
Environmental Scientist 
Finance Clerk 
Financial Adviser 
Geographer 
Geographical Systems Information Officer 
Geophysicist 
Graphic Designer 
Graphic Reproducer 
Hydrogeologist 
Import / Export Clerk 
Industrial Designer 
Industrial Engineer 
Insurance Broker 
Internet Adviser 
Intranet Manager 

Investment Analyst 
Local Government 
Management Consultant 
Materials Engineer 
Medical Records Administrator 
Merchant Banker 
Meteorological Technical Adviser 
Multimedia Developer 
Optical Mechanic 
Patent Examiner 
PC User Support Engineer 
Physicist 
Pilot 
Quantity Surveyor 
Secretary 
Securities Dealer 
Statistician 
Stockbrokers Clerk 
Surveyor 
Systems Administrator 
Systems Analyst 
Teacher 
Telecommunications Officer 
Town Planner 
Valuer 
Web Site Designer 
Word Processing Operator 
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Do You Enjoy Or Are You Good At 
Design Or Textiles? 
 

     Have you considered the following occupations? 

Accessories Designer 
Buyer 
Clothing Cutter 
Clothing finisher 
Clothing Production Manager 
Clothing Patternmaker 
Cosmetician 
Costume Maker 
Craft Instructor 
Dressmaker 
Embroiderer 
Fashion Co-ordinator 
Fashion Designer 
Footwear Designer 
Graphic Artist 
Interior Designer 
Jeweller 
Journalist 

Milliner 
Quality Assurance Inspector 
Retail Buyer 
Sales Manager 
Screen Printer 
Set Designer 
Soft Furnishing Designer 
Stencil Preparer 
Tailor 
Teacher 
Textile Designer 
Textile Technician 
Textile Technologist 
Upholsterer 
Visual Arts 
Visual Merchandiser 
Wardrobe Supervisor 
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Do You Enjoy Or Are You Good At 
Economics Or Business? 

 

Have you considered the following occupations? 

Accountant 
Actuary 
Administrative Officer 
Agricultural Economist 
Auditor 
Bank Official 
Bookmaker 
Chief Executive 
Clerk 
Company Secretary 
Costings Manager 
Credit Manager 
Diplomat 
Economics Teacher 
Economist 
Employment Officer 
Estate Agent 
Exporter 
Farm Manager 
Farmer 
Financial Advisor 
Financial Journalist 
Financial Planning 
Foreign Affairs  
Health Services Manager 
Home Economist 
Hotel Manager 
Importer 
Industrial Relations Officer 
Insurance Agent 
Insurance Broker 
Investment Analyst 
Local Government Officer 
Management Consultant 
Market Researcher 
Nurse Administrator 
Personal Assistant 
Personnel Manager 
Political Scientist 
Portfolio Manager 
Production Manager 
Property Manager 
Public Relations Officer 
Resources Manager 
Retail Buyer 
Retail Manager 

Secretary 
Securities Dealer 
Self-employed 
Shipping Manager 
Shop Keeper 
Sociologist 
Statistician 
Stock Broker 
Store Manager 
Tax Agent 
Teacher 
Tourism Expert 
Town Planner 
Trade Analyst 
Trade Officer 
Transport Manager 
Travel Agent 
Underwriter 
Valuer 
Word Processing Operator 
Youth Leader 
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Do You Enjoy Or Are You Good At 
English? 
 

     Have you considered the following occupations? 

Actor 
Administrative Officer 
Advertising Account Executive 
Advertising Careers 
Anthropologist 
Archaeologist 
Archivist 
Art Critic 
Arts Administrator 
Author 
Barrister 
Book Editor 
Book Seller 
Clerk 
Community Health Nurse 
Company Secretary 
Conservator 
Copywriter 
Court Reporter 
Desktop Publisher 
Diplomat 
Drama Teacher 
Editor 
Employment Officer 
Engraver 
Estate Agent 
Film / TV Director 
Film / TV Producer 
Flight Attendant 
Foreign Affairs Officer 
Funeral Director 
Hansard Reporter 
Health Services Manager 
Historian 
Hotel Manager 
Inquiries Officer 
Insurance Claims Investigator 
Interpreter 
Journalist 
Language Teacher 
Law Clerk 
Lawyer 
Librarian 
Linguist 
Literature Critic 
Local Government Officer 

Management Consultant 
Marketing Assistant 
Marketing Officer 
Medical Records Administrator 
Occupational Health & Safety Officer 
Occupational Therapist 
Personal Assistant 
Personnel Officer 
Playwright 
Primary teacher 
Program director 
Proof Reader 
Property Manager 
Psychiatrist 
Psychologist 
Public Relations Officer 
Receptionist 
Rehabilitation Counsellor 
Researcher 
Retail / Store Manager 
Sales Representative 
Script Writer 
Secretary 
Self Employed 
Social Worker 
Sociologist 
Solicitor 
Special Needs Teacher 
Speech Pathologist 
Sports Editor 
Stage Manager 
Teacher 
Teacher's Aide 
Teaching English as a Foreign Language 
Telephonist 
Tour Guide 
Trade Officer 
Translator 
Travel Consultant 
University Lecturer 
Welfare Worker 
Word Processing Operator 
Writer 
Youth Leader 
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Do You Enjoy Or Are You Good At 
Food Technology? 

 

Have you considered the following occupations? 

Agricultural and Resource Scientist 
Agricultural Engineer 
Aquaculture Technician 
Baker 
Biochemist 
Biological Scientist 
Biotechnologist 
Cake Decorator 
Caterer 
Catering Officer 
Cheesemaker 
Chef 
Child-care Worker 
Confectioner 
Cook 
Cookery Demonstrator 
Dairy Technologist 
Developmental Care Worker 
Diet Aide 
Diet Supervisor 
Dietician 
Environmental Health Officer 
Food and Beverage Manager 

Food Stylist 
Food Technologist 
Health Promoter 
Health Services 
Home Economist 
Hospital Catering Officer 
Hospital Manager 
Hotel Manager 
Journalist 
Nanny 
Nurse - Aged Care 
Nurse - Educator 
Nutritionist 
Pastrycook 
Quality assurance Inspector 
Residential Care Worker 
Social Worker 
Teacher 
Welfare Worker 
Winemaker 
Writer 
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Do You Enjoy Or Are You Good At 
Geography? 
 

     Have you considered the following occupations? 

Landscape Architect 
Leisure Officer 
Marine Scientist 
Marketing Officer 
Meteorologist 
Mine Surveyor 
Mining Engineer 
Photographer 
Pilot 
Property Manager 
Resource Manager 
Ship's Captain 
Ship's Officer 
Sociologist 
Statistician 
Surveyor 
Teacher 
Tour Guide 
Tourism Manager 
Town Planner 
Trade Analyst 
Trade Officer 
Transport Engineer 
Transportation Planner 
Travel Consultant 
University Lecturer 
Zoologist 

Agricultural Economist 
Agricultural Scientist 
Anthropologist 
Archaeologist 
Armed Forces 
Botanist 
Cartographer 
Civil Engineer 
Demographer 
Ecologist 
Environmental Economist 
Environmental Scientist 
Estate Agent 
Exporter 
Farm Manager 
Farmer 
Foreign Affairs 
Forestry Officer 
Geographer 
Geographic Information Systems 
Geologist 
Geophysicist 
Geoscience Technician 
Historian 
Hydrogeologist 
Hydrographer 
Hydrologist 
Importer 
Journalist 
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Do You Enjoy Or Are You Good At 
History? 

 

Have you considered the following occupations? 

Administrative Officer 
Anthropologist 
Archaeologist 
Archivist 
Armed Forces 
Art Critic 
Art Historian 
Author 
Barrister 
Book Editor 
Book Seller 
Conservator 
Court Reporter 
Criminologist 
Cultural Heritage Officer 
Diplomat 
Editor 
Film & Television Producer 
Film, Television & Stage Director 
Flight Attendant 
Foreign Affairs 
Hansard Reporter 
Historian 
History Teacher 

Industrial Relations Officer 
Journalist 
Law Clerk 
Lawyer 
Leisure Expert 
Librarian 
Library Technician 
Museum Curator 
Photographer 
Playwright 
Political Scientist 
Publisher 
Researcher 
Script Writer 
Solicitor 
Teacher 
Tour Guide 
Tourism Manager 
Trade Officer 
Travel Consultant 
Writer 
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Do You Enjoy Or Are You Good At 
Languages? 
 

     Have you considered the following occupations? 

Actor 
Air Hostess 
Anthropologist 
Archaeologist 
Archivist  
Armed Forces Officer 
Bank Officer 
Barrister 
Customs Officer 
Diplomat 
Editor 
Exporter 
Film Critic 
Flight Attendant 
Foreign Affairs Officer 
Historian 
Hotel Manager 
Human Resources 
Immigration Officer 
Importer 
International Enquiries 
Interpreter 
Journalist 
Journalist 
Language Teacher 
Lawyer 

Leisure Adviser 
Librarian 
Linguist 
Musician 
Police Officer 
Proof Reader 
Public Relations Officer 
Secretary 
Singer 
Social Worker 
Solicitor 
Speech Pathologist 
Subtitler 
Teacher 
Technical Translator 
Telephonist 
Tour Guide 
Tourism Officer 
Translator 
Travel Consultant 
Welfare Worker 
Writer 

12 



 

Do You Enjoy Or Are You Good At 
Maths? 

 

Have you considered the following occupations? 

Accountant 
Actuary 
Administrative Officer 
Aerospace Engineer 
Agricultural Economist 
Agricultural Engineer 
Agricultural Scientist 
Air Traffic Controller 
Aquaculture Technician 
Architect 
Architectural Drafter 
Armed Forces 
Astronomer 
Auditor 
Bank Officer 
Biochemist 
Biological Scientist 
Biophysicist 
Biotechnologist 
Bookmaker 
Building Society Official 
Building Technician 
Ceramics Engineer 
Chemical Engineer 
Chemist 
Civil Engineer 
Company Secretary 
Computer Programmer 
Computer Systems Engineer 
Credit Officer 
Croupier 
Data Processing Operator 
Drafter 
Economist 
Electrical Engineer 
Electronics Engineer 
Environmental Engineer 
Finance Manager 
Financial Advisor 
Geophysicist 
Health Services Manager 
Hospital Catering Officer 
Import / Export Manager 
Industrial Designer 
Industrial Engineer 
Insurance Advisor 

Insurance Agent 
Insurance Claims Clerk 
Investment Analyst 
Laboratory Technician 
Local Government Officer 
Marine Scientist 
Marine Surveyor 
Materials Engineer 
Medical Scientist 
Metallurgist 
Meteorologist 
Microbiologist 
Mine Surveyor 
Multimedia Developer 
Optometrist 
Pharmacist 
Pharmacologist 
Physicist 
Physiologist 
Pilot 
Quantity Surveyor 
Radiation Therapist 
Radio Officer 
Retail Buyer 
Sales Manager 
Securities Dealer 
Statistician 
Stockbroker 
Survey Assistant 
Surveyor 
Systems Analyst 
Teacher 
Telecommunications Technician 
Town Planner 
Underwriter 
Valuer 
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Do You Enjoy Or Are You Good At 
Performing Arts? 
 

     Have you considered the following occupations? 

Actor 
Air Hostess 
Animator 
Announcer 
Artist 
Artistic Director 
Arts Administrator 
Auctioneer 
Audio-visual Technician 
Beautician 
Beauty Technician 
Beauty Therapist 
Camera Operator  
Casting Officer 
Child Care Worker 
Choir Director 
Choreographer 
Composer 
Conductor 
Continuity Writer 
Copywriter 
Costume Maker 
Critic 
Dancer 
Director 
Disc Jockey 
Drama Teacher 
Dressmaker 
Entertainer 
Floor Manager 
Florist 
Graphic Designer 
Journalist 
Lighting Operator 
Make-up Artist 
Milliner 
Mime Artist 

Model 
Music Librarian 
Music Publisher 
Music School Administrator 
Music Teacher 
Music Therapist 
Musical Director 
Musical Instrument Maker 
Musician 
Orchestra Conductor 
Photographic Director 
Piano Technician 
Playwright 
Producer 
Producers Assistant 
Program Director 
Public Relations Officer 
Publicity Officer 
Puppeteer 
Recreation Officer 
Scriptwriter 
Scriptwriter 
Set Designer 
Singer 
Sound Mixer 
Sound Technician 
Stage Manager 
Stunt Performer 
Teacher - Early Childhood 
Video Operator 
Visual Merchandiser 
Wardrobe Supervisor 
Writer 
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Do You Enjoy Or Are You Good At 
Physics? 

 

Have you considered the following occupations? 

Aerospace Engineer 
Agricultural Engineer 
Agricultural Scientist 
Agronomist 
Air Traffic Controller 
Architect 
Armed Forces 
Astronomer 
Audiologist 
Audiometrist 
Biomedical Engineer 
Biophysicist 
Biotechnologist 
Building Contractor 
Building Technician 
Cardiac Technician 
Cartographer 
Ceramics Engineer 
Civil Engineer 
Civil Engineer 
Computer Service Technician 
Dentist 
Electrical Engineer 
Electronics Engineer 
Environmental Health Officer 
Ergonomist 
Film, Television, Camera Operator 
Forensic Scientist 
Forester 
Geographer 
Geologist 
Geophysicist 
Geophysics Technician 
Hydrogeologist 
Hydrographer 
Industrial Designer 
Industrial Engineer 
Industrial Radiographer 
Instrument Fitter 
Interior Designer 
Laboratory Technician 
Lighting Operator 
Marine Scientist 
Marine Surveyor 

Materials Engineer 
Mechanical Engineer 
Mechatronics Engineer 
Medical Diagnostic Radiographer 
Medical Practitioner 
Medical Scientist 
Metallurgist 
Meteorologist 
Microbiologist 
Mine Surveyor 
Mineralogist 
Mining Engineer 
Naval Architect 
Nuclear Medicine Technologist 
Obstetrician 
Occupational Health & Safety Officer 
Oceanographer 
Optometrist 
Patent Examiner 
Pharmacist 
Physicist 
Physiotherapist 
Pilot 
Prosthetist / Othrotist 
Quantity Surveyor 
Radar Plotter 
Radiation Therapist 
Radio Officer 
Radiologist 
Sound Technician 
Survey Assistant 
Surveyor Telecommunications Engineer 
Teacher 
Telecommunications Manager 
Town Planner 
Veterinarian 
Veterinary Nurse 
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Do You Enjoy Or Are You Good At 
Rural Studies? 
 

     Have you considered the following occupations? 

Accountant 
Agricultural Engineer 
Agricultural Scientist 
Agricultural Economist 
Agronomist 
Animal Attendant 
Animal Trainer 
Apiarist 
Aquaculture Technician 
Biochemist 
Biological Scientist 
Botanist 
Chemical Engineer 
Dairy Person 
Dressage Rider 
Ecologist 
Entomologist 
Environmental Engineer 
Environmental Scientist 
Equine Physiotherapist 
Farm Manager 
Farmer 
Farrier 
Fisher 
Forester 
Fruit, Flower and Vegetable Grower 
Gardener 

Geographer 
Greenkeeper 
Horse Stud Manager 
Horse Trainer 
Horticultural Manager 
Horticulturist 
Jockey 
Kennel Hand 
Landscape Architect 
Landscape Gardener 
Meteorologist 
Professional Horse Rider 
Riding Instructor 
Rural Studies Teacher 
Saddler 
Show Jumper 
Stable Hand 
Survey Assistant 
Tissue Culture Technician 
Tree Surgeon 
Veterinarian 
Veterinary Nurse 
Winemaker 
Yard Manager 
Zoologist 
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Do You Enjoy Or Are You Good At 
Sport? 

 

Have you considered the following occupations? 

Acupuncturist 
Aerobics Instructor 
Ambulance Officer 
Aquaculture Technician 
Armed Forces Officer 
Athlete 
Chiropractor 
Dancer 
Dietician 
Diver 
Ergonomist 
Facility Manager 
Farm Manager 
Farmer 
Fire-fighter 
Fitness Counsellor 
Fitness Instructor 
Forester 
Forestry Official 
Jockey 
Lifeguard 
Marketing Manager 
Masseur 
Medical Orderly 

Medical Practitioner 
Naturopath 
Nurse 
Nursing Assistant 
Paramedic 
Physical Education Teacher 
Physiologist 
Physiotherapist 
Police Officer 
Recreation Officer 
Sports Administrator 
Sports Coach 
Sports Commentator 
Sports Editor 
Sports Journalist 
Sports Medicine 
Sports Psychologist 
Sports Scientist 
Stunt Performer 
Yoga Instructor 
Youth Leader 
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Do You Enjoy Or Are You Good At 
……….? 
 
“I Still Do Not Know….” 
 
Do not worry if having gone through these Career Pages you are still uncertain as to which Career 
path you think you would like to follow. We can help you. 
 
We have trained Careers Advisors. They will want to talk to you to find out what you are interested in. 
Careers is a time-tabled subject.  
 
We have a large range of information on suitable careers for all the different needs of our students. 
Specialist computer programmes, outside advisors and visiting speakers all make it easier for you to  
understand what you may be good at and enjoy as a career.  
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Chapter  House  Preparatory  SchoolChapter  House  Preparatory  SchoolChapter  House  Preparatory  SchoolChapter  House  Preparatory  School 
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Pupil’s Name                                                                        Date of Birth 

Please tick   O Junior  Boarder     O Junior Day     O Senior  Boarder     O Senior Day      O Male             O Female   

Name of Mother Nationality of Pupil 

Name of Father 

Address 

                                                                                                Postcode Country 

Father  ~ Email Address Occupation  

Mother ~ Email Address Occupation  

Tel No: (Home)                                              (Business) Mobile Tel No ~ Father:        

 
Mobile Tel No ~ Mother: 
 

Where did you hear about us from? 

Proposed Term and Year of Entry 

Previous School, with date of entering and leaving 

School (1) From / To 

School (2) From / To 

Name and Address of your Bank  

 

Has your child ever been suspended, asked to leave, or expelled from a school?  Yes / No (If Yes please provide brief details) 

  

Has your child any known learning difficulties?                                                         Yes / No (If Yes please provide brief details)                                                       

 

Has your child any medical condition(s) we should be aware of?                             Yes / No (If Yes please provide brief details)                           

 

If you are a member of the Armed Forces please complete this Section 

Your full Military Title Personal Forces ID Number  

Title of Forces Unit 

Full name and address of your relevant Forces Pay Office  
 

                                                                
Which branch of the Forces are you 
in?    

Please note for students entering Queen Ethelburga’s ~ The Head Teacher will decide the most suitable Education pathway: 
i.e. Academy, College, Faculty or School 

I / we confirm that all the information above is correct and I / we agree to abide by all the terms and conditions printed overleaf 

Signature of Parents or Guardians (1)  Date 

                                                        (2) Date 

If English is not the first language  
of the pupil please state which  
language is:  

Day        Month        Year 

APPLICATION FOR REGISTRATION & ENROLMENT 
If you wish to register your child, please complete the form below, attach your non-refundable registration fee of 

£295 made payable to The Collegiate Foundation Ltd and return it to us for the attention of The Registrar.  
Note: Please read the Terms and Conditions relating to Enrolment and Registration on the back of this form.  

                                         Further copies are available on request from the Registrar.                          Revised May 09 



A copy of these conditions, or any of our literature 
is available in big print for those who require it. Please ask the Registrar 

Terms and Conditions (revised May 2009): Queen Ethelburga’s College Foundation 

(no: 1012924) and The Martin Foundation (no: 110184) are charities registered in 

England and Wales.  

In all terms hereafter: 

(i) “School” shall include Queen Ethelburga’s College/Academy/Classic Company/

School Ltd, Chapter House Preparatory School Ltd, Faculty of Queen Ethelburga’s Ltd, 

Thorpe Underwood Services Ltd, The Collegiate Charitable Foundation Ltd, The Colle-

giate Foundation Ltd, Queens Kindergarten, Queen Ethelburga’s College Foundation, 

The Martin Foundation and all other associated companies, organisations or partner-

ships together with the Governors, Trustees, Headteachers, staff and professional 

advisors thereof;  

(ii) “Parent(s)” shall include natural, adoptive, step and foster parents, guardians 

together with any other person(s) be they individually or collectively responsible for 

the physical, emotional or financial wellbeing of the Pupil;  

(iii) “Pupil” shall include all persons enrolled at the School such enrolment occurring 

upon receipt by the School Registrar of an Application for Registration & Enrolment 

signed by the Parent(s) - enrolment is subject to acceptance by the School of the 

Pupil’s previous educational history and confirmation that all previous financial obli-

gations were met.  

iv) “International Pupil” as (iii) above and the Pupil’s Parent(s) work or reside out-

side of the UK for in excess of 26 weeks a year or the Pupil is normally resident out-

side the UK or the Pupil or Parent(s) do not hold a British passport [excluding mem-

bers of HM Forces, Foreign Office and Diplomatic staff] 

These terms and conditions may by varied by the School Governors at their sole 

discretion or by the Parent(s) upon written request to and receipt of written confir-

mation from the School Governors.  

The Parent(s) accept that commencement or continuation of a Pupil at the School or 

settlement of an account in whole or in part is deemed acceptance of these terms 

and conditions. Where a Pupil’s sibling (be they natural, half, step, adoptive, fostered, 

or the like) is enrolled at the School, the School reserves the right to apply any or all 

of these terms and conditions to one or all of the siblings as the School deems ap-

propriate.  

1) a) the School account must be settled in full by the Invoice Due Date; b) leaving 

accounts and all other monies owing must be settled in full no later than 7 days from 

the Invoice Date thereon.  

2) Failure to settle the School account in full by the Invoice Due Date permits the 

School to: - a) charge interest upon the outstanding monies at the rate of 2.5% per 

month; b) disallow the Pupil’s bursary/remission/award; c) disclose any or all informa-

tion concerning the Pupil or the Parent(s) to a third party; d) not enter or withdraw 

the Pupil from any external examination; e) withhold disclosure or confirmation of 

examination results or the release of examination certificates; f) execute a lien over all 

property belonging to the Parent(s) / Pupil or in the possession of the same whilst at 

the School; g) suspend the pupil from attending / boarding at School.  

3) International Pupil(s) must provide an additional enrolment deposit of one terms 

fees. The School will repay this money on completion of the Pupil’s education  at the 

conclusion of Year 13 (following deduction of any monies due and owing) subject to 

the Parent and the Pupil’s strict compliance with these terms and conditions.  

4) The Pupil must follow an Educational Pathway or a course of study and enter 

examinations as directed by the Headteacher. In the event of dispute between the 

Pupil or the Parent(s) and the Headteacher, the Headteacher’s decision is final.    

5) The Pupil must: a) work diligently and conform to the standards required by the 

School; b) attend and participate in School functions and extra curricular activities, 

courses or functions (which may occur at evenings or weekends); c) attend School 

during the standard published term dates. Term time holidays are at the sole discre-

tion of the Headteacher and are rarely approved.  

6) The Parent(s) consent to the Pupil’s participation in all School games, extra curricu-

lar sports and activities whether or not they occur upon School premises.  

7) The School does not accept liability for:- a) any property, personal possessions, 

animals, vehicles, cash, credit cards or the like owned or in the possession of the 

Pupil, the Parent(s) or any associated person; b) any accident, loss or damage 

(including sickness and disease) howsoever caused; c) consequential losses. 

8) The School operates anti-drugs and smoking policies and reserves the right to  

test any Pupil at any time.  

9) In sensitive matters pertaining to the disclosure of the Pupil’s emotional, physical, 

psychological or moral welfare the School will, if appropriate, respect the Pupil’s right 

to confidentiality.  

10) The School will take all reasonable steps to ensure the emotional and physical 

health, safety, moral welfare and reasonable educational progress of the Pupil but 

will not be held legally, financially or consequently liable for:- a) the Pupil’s unwilling-

ness, failure or inability to study or achieve academic expectations or examination 

results whatsoever the cause; b) the Pupil’s incorrect, inappropriate or illegal actions/

behaviour or interaction/behaviour with other Pupils, anyone or anything else 

whether occurring on the School premises or not; c) the School’s failure to react 

appropriately to the Pupil’s medical, educational, psychological or emotional needs 

unless the same has been previously disclosed in writing to the Headteacher by the 

Parent(s) and thereafter receipt by the Parent(s) of an agreed designated plan of 

action from the Headteacher.  

11) The Parent(s) must provide to the Headteacher one full terms’ notice in writing 

and receive a written acknowledgement therefrom to:- a) discontinue charges for 

additional tuition or facilities (i.e. music, riding, livery, transport etc); b) withdraw the 

Pupil from the School for whatever reason (including the non-return of the Pupil 

following suspension or exclusion and a Pupil not progressing from Years 6 to 7 and/

or Years 11 to 12). Failure to provide such notice entitles the School to make a 

charge of one terms’ fees and/or charges in lieu thereof.  

12) The School reserves the right, at any time and without prior notice or reason (if 

appropriate), to:- a) suspend, exclude, expel or remove the Pupil; b) change the basis 

(be it financial or otherwise) on which the Pupil commences or continues education;  

c) vary or cease the  provision of educational or boarding practices, d) cease provid-

ing education and/or welfare where the Pupil fails to conform or adhere to the ex-

pected standards including (but not limited to) behaviour, moral welfare, dress/

appearance, education, health, School rules, codes of practice or conduct regardless 

of whether the failure occurs during term time or upon the School premises.  

13) The School may, without notice or liability and at its own discretion, introduce, 

vary, cease or withdraw any bursary/remission/award or the like, courses, facilities or 

educational or boarding practices, staff or the like or for any reason to vary or cease 

providing educational or related services as it deems necessary. 

14) (a) The School may withhold, disallow or cease any bursary/remission/award and/

or receive full repayment of all bursary/remission/awards previously settled where:- 

(i) the Parent(s) and/or the Pupil act in breach of any of these terms and conditions; 

(ii) the Parent(s) and/or Pupil fail to adhere to any terms and conditions relating 

specifically to a bursary/remission/award, be they express or implied; (iii) the Pupil 

shall fail for any reason, including exclusion and expulsion, to complete his or her 

education until the conclusion of Year 13; (iv) HM Forces bursary/remission/award 

holders only - the Pupil shall fail for any reason, including exclusion and expulsion to 

complete his or her education until the conclusion of 9 consecutive terms.  

15) Parent(s) agree and accept a bursary/remission/award will not be granted where  

a Pupil’s IQ is below 90; if any such bursary/remission/award is granted in error all 

assistance received is repayable to the School immediately.  

16) The School does not accept any liability for loss, injury, damage, illness, death or 

legal liability, directly or indirectly, caused by, happening through, in consequence of 

or contributed to by war, invasion, act of foreign enemy or hostilities (whether war is 

declared or not), civil war, rebellion, revolution or insurrection, military or usurped 

power or confiscation or nationalisation or requisition or destruction of or damage to 

property by or under the order of any government or public or local authority, riot, 

civil commotion, looting in connection with any of the above, strikes or lock outs,  

nuclear or radioactive escape, accident, explosion, waste or contamination, aircraft or 

other aerial devices, Influenza or any derivation or variant thereof, arising from any 

fear or threat (whether actual or perceived) of such Influenza, any action taken in 

controlling, preventing, suppressing or in any way relating to any outbreak of Influ-

enza 

17) On occasion of an occurrence expressed in clause 16 above and/or any Authority 

or Government advice/recommendation/instruction suspending or closing the 

School, the School will not reduce/refund/waive fees or additional charges, except at 

the discretion of the School and in exceptional circumstances.  

18) The Parents(s) agree and accept they must comply with the School’s rules on 

quarantine of Pupil(s) and the disclosure of medical information.  

19) The School does not accept any liability for be it financially, consequentially or 

otherwise for any acts or omissions of the Pupil nor will it reduce/refund/waive fees 

or additional charges where the Pupil does not attend, participate in or otherwise 

make use of the service provided due to sickness, accident, loss, damage, suspension, 

exclusion, expulsion, withdrawal (be it temporary or permanent) or study leave. 

20) The Parent(s) / Pupil agree and accept the School will from time to time make use 

of photographic, video images, sound or digital files of Pupils in School publications, 

its website, marketing, advertising, films, video, DVD or electronic distribution system 

and elsewhere.   

21) The School will at all times comply with the Data Protection Act 1998 (including 

without limitation the data principles set out in the Act) with guidelines and guidance 

notes issued thereafter by the Information Commissioner. Parent(s) / Pupil agree and 

accept any information maybe utilised or disseminated as the School deems neces-

sary.  

22) a) The Parent(s) agree to provide the School with their full support and coopera-

tion in all matters relating to the Pupil, particularly to ensure the Pupil’s adherence to 

these terms and conditions; b) If the Parent(s) or Pupil has cause for concern s/he 

should address them in writing for the attention of the Headteacher; c) If the Parent 

or the Pupil feels his/her concerns have not been adequately addressed s/he should 

address them in writing to the Governing Body of the School and ensure the same is 

delivered by recorded post. If the Parent or the Pupil is not satisfied with the re-

sponse of the Governing Body s/he may bring the matter to the attention of a spe-

cially convened meeting of the School Governors. 

23) The School reserves the rights and interest in any intellectual property rights (IPR)  

arising as a result of the actions of a Pupil in conjunction with any member of School 

staff and/or other Pupils for a purpose associated with the School. Any use of IPR by 

a Pupil is subject to the terms of a licence to be agreed prior to use by the Pupil or 

Parent(s). 

24) The proper law of these terms and conditions shall be the law of England and the 

terms and conditions are subject to English Law and Practice and English Law of 

Jurisdiction. 

25) A person who is not a party to this contract has no rights under the Contracts 

(Rights of Third Parties) Act 1999 to enforce any term of this contract but this does 

not affect any right or remedy or a third party which exists or is available apart from 

that Act.  

26) Bona fide errors and omissions shall not prejudice the rights of either party to 

this contract but shall be rectified as soon as possible.  



 

 

 

 

 

 

 

 
 

How To Save Yourself A  
Great Deal Of Money  
On Your School Fees 

 
ADVANCE FEE PAYMENT SCHEME COULD SAVE YOU  

ANYTHING BETWEEN  £1,000 UP TO £40,000 
 

The Collegiate Trustees wish to draw to your attention the opportunity that exists to make payment of 
all, or part, of the School fees by means of a lump sum advance payment. In this way you can save 
substantial amounts of money. The QE Scheme is competitive and the rates of discount offered are kept 
under frequent review. Moreover, since its use helps the Collegiate, it indirectly benefits both present 
and future generations of Ethelburgian’s. The scheme is administered separately from other Collegiate 
accounts. Funds paid into the scheme are invested in British Government or other fixed interest British 
Treasury arrangements which guarantee both interest payments and capital redemption. Further details 
of the scheme are covered in the question and answer format that follows. Any person may pay an   
advance fee payment if the child in question is already attending one of our Schools or is registered to 
attend at some future date. Please ask our Registrar’s Admissions Department for further details 

Question Can any person pay an “Advance Fee Payment”? 
Answer Yes. An “Advance Fee Payment” may be paid by parents, grandparents, guardians or any other 

person, company, firm, partnership or Trust able to help a child’s education. 
Question So my Company can make a payment? 
Answer Yes. Your own Company Accountant or Financial Advisors will be able to tell you if this is       

deductible against your Company Tax but we can send the Invoice to absolutely anyone.         
We can accept payment in virtually any currency from any Country in the World. This can be 
useful for people living overseas who have problems making several overseas bank transfers 
per year. One payment transfer can often be very beneficial to them. 

Question  How much money do I need to have available? 
Answer This depends on when the money is paid, for what period in advance you wish to pay for, the 

age of your child and whether they are a day pupil or a boarder. Each case is different.           
Ask our Accounts Department, to work out some, no obligation, figures for you. If you have a 
particular amount of money in mind let them know and they can see how long this can provide 
cover for and what is the total amount of savings it will bring you. 

Question Can the conditions be changed once the “Advance Fee Payment” has been paid? 
Answer Normally no changes in the conditions of the contract can be made. However, the Collegiate 

does reserve the right to vary the conditions in the event of there being some change in the law. 
In such a case the Trustees would make every effort to ensure that subscribers to the scheme 
did not suffer any financial loss. 

Question What does the “Advance Fee Payment” provide? 
Answer It secures fees at a given rate per term for anything normally between one year and five years. 

The arrangement can just be for the basic fees or it can be wider, at your choice, to include 
other things such as extras and uniform etc. The further ahead you pre-pay fees for, the bigger 
the “discount” given. There is no minimum or maximum period - you decide. 

Question  What about fee increases that happen each year? 
Answer We can estimate future increases and you can thus freeze the price. If fees actually go up more 

than we estimate for coming years you pay no more. If they go up less, the difference is           
re-credited to your scheme! This is one of the attractions of the Scheme - the ability to protect 
against large and unexpected increases in fees in coming years. 

Question  What is the position if my child is receiving some form of Scholarship, Award or Bursary? 
Answer Fear not. Full allowance is made of any remissions you are currently entitled to. It simply means 

you need to make a smaller “Advance Fee Payment”. When we work out the amount needed we 
show you the full calculation so you can see quite clearly how the figure you need to pay has 
been arrived at and the amount of the savings you will make. 

Question  Are there circumstances in which the “Advance Fee Payment” may be repaid? 
Answer If a child leaves the school prematurely we simply re-work the calculation for the period they have 

been with us and you are refunded the balance. To this will be added simple interest (at the rate 
notified when the contract was signed) for each complete year since the date of payment. It is 
important, however, that proper notice must have been given, otherwise one term’s fees may be 
deducted from the refund; also, any fees/extras outstanding at the time will be deducted from the 
refund.  



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Question  Why is now a good time to make an “Advance Fee Payment” 
Answer When you start your Scheme the “deal” becomes fixed, so if the “discounts” offered at another 

time are lower you do not loose out. When deciding what “discounts” should be applied, the   
Trustees look at current and predicted long term; interest rates, inflation and the future costs of 
them providing independent education. The Trustees believe that the “discounts” currently being 
offered under the QE “Advance Fee Payment” Scheme are as high as they are ever likely to be 
and that in future they are likely to be considerably less. 

Question Why else is this Scheme attractive? 
Answer There can be many reasons. We had, for example, a father who, aware he had a terminal illness, 

wished to ensure he provided sufficient money whilst he was able to control what his money was 
spent on. In this case he wanted to cover absolutely everything until the child left QE, so        
provided for basic fees, extras, uniform, trips - even pocket money. 
 

Grandparents, anxious to ensure their grandchild receives a first class independent education 
can forward pay all the necessary fees.  
 

The QE “Advance Fee Payment Scheme” can for example be used as part of a divorce           
settlement where one party, or the other, wishes to ensure that independent school fees will be 
paid regardless of a change in circumstances or some reduction in willingness to carry on with     
something agreed previously. 
 

In all the circumstances above the contract can be very specific as to who would receive any 
repayment if a repayment was due. In this way parents, relatives or others, can ensure the 
money they wish to give to provide for independent education is not diluted or spent on other 
things, even if they are no longer around to be able to intervene. 

Question  What sort of “discounts” can I expect? 
Answer If you pre-paid boarding fees for the next several years ahead the “discount” applied to your 

scheme keeps rising from 2.5% for the first term up to a maximum of 50% per term.  For example 
for a child who is a boarder, starting in Year 7 and going through to complete Year 13, you could 
possibly expect to save anything up to £40,000 compared to what you might expect to pay in 
total, paying one term at a time. 

Question        In the event of the “Advance Fee Payment” securing more fees than are required, may the     
excess be applied to a brother / sister with us? 

Answer Yes. 

Question What if at a later date my child switches from being a day pupil to being a boarder or vice versa? 

Answer If you know that this is likely, for example, your child might be a day pupil up until the last two 
years of 6th Form - Year 12 and Year 13 - and then wish to be a boarder before going off to    
University, then this can be taken into account from the start when calculating the amount of 
money needed. If it is an unexpected change of circumstances then either you would need to pay 
more into your Scheme or you become due a refund. 

Question How quickly do I need to decide? 

Answer You take as long as you wish. However be aware the “discounts” applied can change from month 
to month. The “discounts” applied to you will be fixed at the time you enter the Scheme. When 
we give you your official quotation calculation we guarantee the “discounts” for a period of one 
month. Thereafter they may be subject to change. If you join the Scheme before the expiry of the 
one month you enjoy the guarantee that the “discounts” will be maintained at the quoted rate for 
the duration of your pre-paid time. If you join the Scheme later when “discounts” may be lower 
then your Scheme will utilise the lower “discounts” for its duration. At the present time the      
Trustees are very confident that the current “discount” rate will be the highest it is ever likely to 
be and that in the near future they are very likely to be reduced. 

Question Are payments subject to inheritance tax? 

Answer Private UK payments made from capital for education are usually wholly exempt from inheritance 
tax if they are made by the child’s parent or person responsible for their education and           
maintenance. Payments made by grandparents and others are exempt provided the donor      
survives for 7 years, and are subject to reduced rates of tax if he or she survives for more than 3 
years. In addition, certain gifts are exempt from tax whether or not the donor survives for 7 years, 
namely the first £312,000 of gifts made at death or during the previous 7 years. As UK taxation 
rules constantly change, and if you wish to use this Scheme to reduce your potential inheritance 
tax charge upon your death, you should seek the independent advice of a qualified professional 
Financial Advisor. Many people have utilised such “Advance Fee Payment” Schemes for just this 
purpose of tax savings and of course get the huge added benefit of the big “discounts” which are 
also made. 

Question Are there set times when I can join the Scheme? 

Answer No you can start at any time during the year and this applies to both Senior and Junior Schools. 

 



Termly Boarding Fee 
for International Students 

YEAR 
GROUP 

EXAMINATIONS 
TAKEN 

APPROXIMATE 
AGE 

ONE TERMS 
FEE 

Y1  5/6 years £8,230 

Y2 Key Stage 1 Tests 6/7 years £8,230 

Y3  7/8 years £8,230 

Y4  8/9 years £8,230 

Y5  9/10 years £8,500 

Y6 Key Stage 2 Tests 10/11 years £8,500 

Y7  11/12 years £9,890 

Y8  12/13 years £10,485 

Y9  13/14 years £10,485 

Y10 GCSE Starts 14/15 years £10,485 

Y11 GCSE Examinations 15/16 years £10,485 

Y12 Sixth Form ~ A-Level 16/17/18/19 years £11,535 

Y13 Sixth Form ~ A-Level 17/18/19/20 years £11,535 

Valid for the Academic Year September 2010 to June 2011 
The fees prices shown above are in UK Sterling Pounds. You can pay the fees by Cheque  

or Bank Transfer. For a small extra charge you may pay by Visa or American Express. 
QE College Is Ranked As The UK’s Top Number 1 School  

In The North For Academic Results 

Lower British Pound Sterling Exchange Rates mean our UK School Fees are now even better  
value -  between 10% and 35% less for you than last year! 

ROK 
NAUKI 

EGZAMINY 
WIEK W 

PRZYBLIśENIU 

CZESNE ZA 
JEDEN 

TRYMESTR 

Rok 1.   5/6 lat £8,230 

Rok 2. Testy Key Stage 1 6/7 lat £8,230 

Rok 3.   7/8 lat £8,230 

Rok 4.   8/9 lat £8,230 

Rok 5.   9/10 lat £8,500 

Rok 6. Testy Key Stage 2 10/11 lat £8,500 

Rok 7.   11/12 lat £9,890 

Rok 8.   12/13 lat £10,485 

Rok 9.  13/14 lat £10,485 

Rok 10. GCSE Przygotowanie 14/15 lat £10,485 

Rok 11. Egzaminy GCSE 15/16 lat £10,485 

Rok 12. „Szósta Klasa” A-Level 16/17/18/19 lat £11,535 

Rok 13. „Szósta Klasa”  A-Level 17/18/19/20 lat £11,535 

Wysokość czesnego od września 2010 do sierpnia 2011 
Queen Ethelburga's College jest top numer 1 w Wielkiej Brytanii School for  

Academic Wyniki na północy 

NiŜszy kurs walutowy funta szterlinga oznacza, Ŝe czesne w naszej szkole jest teraz o wiele bardziej 
korzystne – płacicie państwo od 10% do 30% mniej niŜ w zeszłym roku! 



 
We have been looking at the development of Queen Ethelburga’s and, as we grow, at how we can 
maintain many of the elements that have been appreciated by parents and pupils over the years.  
This has led to a decision to amend the structure of Queen Ethelburga’s in order to maintain the 
smaller units which allow personal relationships and close support for the students to prosper. 
 
The main element of this restructuring will be the introduction of a Middle School, named King’s 
Magna, which will be for students between Years 6 and 9.  Chapter House, so ably led by             
Mrs Kilkenny, will take students up to Year 5 and the College and the Faculty, at the top end of the 
Foundation, will both run from Years 10 to 13. 
 
Each of the four schools will have its own Head, who will be driving forward the standards and will be      
responsible for the care and support of their students, and these Heads will be supported by a      
dedicated team. Steven Jandrell will take the title of Principal and will oversee the work of all of the 
schools whilst  remaining closely involved in the day to day management. 
 
The advantages that we see with the new system are firstly, it means that each of the schools will be 
of a small and manageable size where the dedicated staff will know their pupils well and will be able 
to maintain the high level of support, both academically and pastorally, that we always seek to     
maintain.  Secondly, within the Middle School we will have specific emphasis on Key Stage 3, where 
we wish to build on the stimulating and interesting curriculum which enables students to gain great 
enjoyment from their work, whilst putting in the detailed preparation needed to prepare them for the 
examination years.  Thirdly, it is our intention to set up systems to improve the transition for students 
as they move through the Foundation so that they pass seamlessly between the different phases 
while still enjoying the individual nature of each part of their education. 
 
The structures that will be used for the academic and pastoral support of the children will be based 
on those that are already tried and tested at QE.  We are in the process at present of recruiting and 
appointing the Heads of the schools where we require them.  These are likely to be a combination of 
internal and external candidates, and we intend to have this process completed early in the New 
Year so that we can then spend a considerable amount of time in preparation for the change that will 
take place in September 2011. At the root of all of our actions will remain our aim to provide an     
education that is tailor-made to the talents and aspirations of each individual. 
 


