Школа-пансіон

Xenion Boarding School
СТРОК ПРОЖИВАННЯ
30 серпня 2021 - 30 червня 2022
38 тижнів
В СПАЛЬНИХ КІМНАТАХ НАЯВНІ
Ліжко
Подушка
Постільна білизна
Ковдра
Письмовий стіл
Стілець
Книжкова шафа
Платтяна шафа
Відро для сміття
Пральня
самообслугову-вання

Кондиціонування повітря
Опалення
Освітлення
Вода
Електрика
Інтернет
Мережевий порт
Прибирання місць загального
користування
Щотижневе прибирання кімнат
Послуги пральні
Телефон в кожній кімнаті

УСТАТКУВАННЯ ВАННИХ КІМНАТ
Суміжна ванна кімната
Умивальник
Душова
ХАРЧУВАННЯ
Самообслуговування
Їжа на замовлення
Харчування в кампусі
КУХОННЕ УСТАТКУВАННЯ

Раковина
Плита
Посуд і кухонне приладдя
Холодильник/ Морозильник
Тостер
Чайник
Прасувальна дошка
(за потребою)
Мікрохвильова
піч

МІСЦЯ
ЗАГАЛЬНОГО
КОРИСТУВАННЯ
Басейн
Зала для відпочинку
з іграми на великому
екрані
Їдальня
Робоча зона
Бібліотека
Кухня
Тренажерний зал
Сад

ВАРТІСТЬ ПОВНОГО ПАНСІОНУ
2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

€23.000

ВАРТІСТЬ ЧАСТКОВОГО ПАНСІОНУ ЗА
2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

€350

/ ТИЖДЕНЬ

ГРАФІК ПРОЖИВАННЯ
З понеділка по п'ятницю
4 ночі в пансіоні
3 ночі вдома

ВКЛЮЧНО

ОКРЕМО

ВНЕСОК ЗА ДЕННІ ГОДИНИ ЗАНЯТЬ

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАНЯТТЯ

Внесок за денні години занять покриває вартість
навчання з понеділка по п'ятницю з 07:30 до 15:00.

Індивідуальні заняття проводяться за потребою на
курсах Xenion Institute.

ПІДРУЧНИКИ

ЗОВНІШНІ ІСПИТИ

Учні забезпечуються всіма рекомендованими
підручниками, за якими вони мають вчитися
протягом навчального року. Докладний перелік
підручників буде надано одразу після реєстрації,
а самі підручники учні отримають в перший день
занять.

Протягом навчання учням доведеться складати
зовнішні іспити. Учні мають заплатити за складання
іспиту Британській екзаменаційній комісії. Сума
залежить від предмету, з якого учень буде складати
іспит.

ДОРОЖНІ ВИТРАТИ
ПЕРЕВЕЗЕННЯ З АЕРОПОРТУ ДО ШКОЛИ ТА ЗІ
ШКОЛИ ДО АЕРОПОРТУ

ДОДАТКОВІ ГУРТКИ
Додаткові гуртки, які учень може побажати
відвідувати.

Ми готові в будь-який час надати транспортний
засіб, який відвезе або забере Вас з аеропорту.

ШКІЛЬНА ФОРМА

ШКІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ

Протягом навчального року учні мають носити
шкільну форму, прийняту в школі Xenion School.

Ми надаємо транспортний засіб, який відвезе та
забере Вашу дитину зі школи після денних занять
та, у разі необхідності, після занять у другу зміну.
ШКІЛЬНІ ЕКСКУРСІЇ КІПРОМ

Кожного навчального року організовується низка
навчальних екскурсій в музеї та до інших
історичних пам'яток. Вартість усіх подібних заходів
входить у плату за повний пансіон.
ПОЗАКЛАСНІ ЗАХОДИ
У позанавчальний час учням пропонується
відвідування гуртків та інші позакласні заходи.
Також учні можуть брати участь у програмі заходів
на отримання міжнародної премії герцога
Единбурзького.

ВНЕСОК ЗА ОФОРМЛЕННЯ ВІЗИ
Міграційна служба стягує з кожного учня додатковий
внесок у розмірі 550€ - 850€, що підлягає
поверненню. Ця сума повертається учню після
закінчення курсу та виїзду з країни. Вона також
повертається в повному обсязі, якщо учню
відмовили в отриманні візи.
ІНШЕ
Кишенькові гроші, телефонні дзвінки, особистий
одяг та особисті речі.
НАШІ КОOРДИНАТИ

МІГРАЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ
У вартість входять всі витрати на послуги
міграційних служб.
МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ

Кіпр, Паралімні,
Проспект 1-го квітня, 55
Тел.: (+357) 23 811080

Медичне страхування покриває всю вартість
Факс: (+357) 23 730438
info@xenion.ac.cy
надання учневі будь-яких медичних послуг під час
його або її навчання, за умови схвалення страховою
www.xenion.ac.cy
компанією. Витрати, на які страхування не
розповсюджується, мають покрити батьки.

