
KATALOG NAGRÓD    
Naklejki bonusowe można otrzymać za:

postępy i wyróżniające wyniki w nauce: 
2 naklejki na semestr dla jednej osoby w grupie przyznawane na wniosek lektorów 
prowadzących zajęcia – zgodnie z Progress Reports (ocena postępów) oraz Certificate of 
Fluency (świadectwo ukończenia danego poziomu zaawansowania).  

frekwencję na zajęciach: 
dla osób, które miały największą frekwencję na zajęciach 
– ale nie więcej niż dwie nieobecności w semestrze.  

uczestnictwo w zajęciach dodatkowych (clubs): 
1 naklejka na semestr dla 20 słuchaczy na podstawie list obecności w dzienniku 
– decyduje najwyższa frekwencja. 

uczestnictwo w egzaminach próbnych ’mock exams’: 
1 naklejka na semestr dla słuchaczy, którzy uczestniczyli we wszystkich trzech  
obowiązkowych egzaminach próbnych (zgodnie z kalendarzem York Diary). 

korzystanie z biblioteki: 
1 naklejka na semestr dla 20 osób, które korzystały najczęściej z biblioteki 
– na podstawie rejestru wypożyczeń.

Po naklejki należy zgłosić się w biurze Yorku. Uczniowie, którzy zostali nagrodzeni naklejkami 
zostaną o tym powiadomieni na zajęciach. Maksymalnie, w jednym semestrze można otrzy-
mać 6 naklejek, w roku szkolnym 12 naklejek. Naklejki można zbierać przez dowolny okres 
czasu, a także można je wymienić w każdym momencie na poniżej wymienione nagrody. 
*Szczegółowy regulamin Programu Lojalnościowego oraz Katalog Nagród i zasady ich przy-
znawania znajdują się na stronie: www.york.edu.pl/zasady_znizek_program.php 
oraz na www.york.edu.pl/katalog_nagrod.php oraz w siedzibie szkoły w Krakowie. 
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12 naklejek  – angielska wersja 
Scrabble dla dorosłych / Junior Scrabble 
/ Encyclopaedia Britannica na CD-ROM

5 naklejek  – słownik podręczny 
wydawnictwa Pearson Longman 
/ kaseta audio z literaturą angielską  
lub książka tematyczna

11 naklejek – słownik 
monolingualny z CD-ROM 
np. Dictionary of Contemporary English, 
wydawnictwa Pearson Longman 

NAGRODA GŁÓWNA
KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO*

 

8 naklejek – materiały wspomagające 
ćwiczenie language skills np. Reading,
Speaking, Listening & Writing

MORZE DOBREJ NAUKIDOBREJ NAUKIDOBREJ NAUKI

Kurs języka angielskiego gratis 

12 naklejek  –  naklejek  –  naklejek angielska wersja 

łownik podręczny 5 6 naklejek  – test sprawdzający umiejętności 
językowe np. Listening, Pronunciation 
lub np. Marketing i Finance

wydawnictwa 


