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Czesne 2021-2022
Wysokość czesnego w poniższej tabeli nie zawiera innych opłat (patrz lista pod
tabelą czesnego).

Płatność online

Pierwszy
semestr

Drugi
semestr

Rok
szkolny

Raty na 10
miesięcy

Płatność do
09.10.2021

Płatność do 15-go
każdego miesiąca

Polska Szkoła:

£165.00
£247.50

£165.00
£247.50

£330 *
£495 *

£33.00
£49.50

Zapisy po połowie semestru:
Pierwszy
Płatność online
semestr
Polska Szkoła:

Drugi
semestr

Rok
szkolny

Raty na 10
miesięcy

£85.00
£150.00

£85.00
£150.00

Nie dotyczy
Nie dotyczy

Nie dotyczy
Nie dotyczy

Jedno dziecko
Dwoje lub więcej dzieci

Jedno dziecko
Dwoje lub więcej dzieci

Inne opłaty:

• £25 opłata administracyjna (płatna przy zapisie dziecka do szkoły)

• £20 opłaty za ćwiczenia i inne materiały dydaktyczne za każde dziecko (płatne
z pierwszą ratą czesnego)
• £30 depozyt na poczet dyżurów w szkole (płatne z pierwszą ratą czesnego) rodzice oraz opiekunowie zobowiązani są do pełnienia trzech dyżurów w
ciągu każdego roku szkolnego. W przypadku niewywiązania się z tego
obowiązku, pobrany na początku roku szkolnego depozyt £30 nie będzie
zwracany.
• £30 depozytu za lektury w klasach IV gim, I lic, II lic (płatne z pierwszą ratą
czesnego) - depozyt nie będzie zwracany w przypadku braku zwrotu książek.
Płatności za czesne przyjmowane są tylko metodą online.
Szkoła nie przyjmuje płatności za czesne czekiem lub gotówką.
* Za darmo wyjazd dziecka/i na szkolną wycieczkę do Laxton Hall przy zapłacie za cały rok z góry (do 09.10.2021)
jeśli wyjazd będzie organizowany w 2022 roku.
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School Fees 2021-2022
The tuition fees in the table below do not include other fees and charges (please refer to
the list under the tuition fee table).

Payment online

First
semester

Second
Both
10 monthly
semester semesters installments
Payment by
09.10.2021

Payment by 15th
of the month

£330 *
£495 *

£33.00
£49.50

Polish School:

£165.00
£247.50

£165.00
£247.50

Enrollment after mid-semester:
First
Payment online
semester
Polish School:

Second
semester

Both
10 monthly
semesters installments

£85.00
£150.00

£85.00
£150.00

Not applicable
Not applicable

One child
Two or more children

One child
Two or more children

Not applicable
Not applicable

Other fee and charges:
• £25 administration fee (payable when enrolling a child at school)
• £20 charge for exercise books and other teaching materials for each child
(payable with the first instalment of the tuition fee)
• £30 school duties deposit (payable with the first instalment of the tuition fee) parents and guardians are obligated to carry out 3 duty rosters during each
school year. In the event of non-compliance with this obligation, the £30
deposit charged at the beginning of the school year will not be refunded.
• £30 deposit for textbooks required for classes IV gim, I lic, II lic (payable with
the first instalment of the tuition fee) - the deposit will be forfeited if the
textbooks are not returned when requested.
Only online payments are accepted for school fees.
The School does not accept cheque or cash payments for school fees.
* If the school fees are paid in full for the whole year by 09.10.2021, child/ren travel for free on the school trip to Laxton Hall if it is
organised in 2022.
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