Polska Szkoła im.św. Maksymiliana Marii Kolbew Luton i Dunstable
www.polskaszkolaluton.org.uktelefon: 07948 103 594polskaszkolaluton@yahoo.co.uk

Luton i Dunstable, lipiec 2018

Drodzy Rodzice i Opiekunowie,
Dziękujemy za zainteresowanie nauką w polskiej szkole.
Aby zapisać dziecko do Polskiej Szkoły na rok szkolny 2018/19, należy
− złożyć podanie o przyjęcie do szkoły,
− wnieść opłatę za szkołę do 1 września (po wcześniejszym potwierdzeniu przez administracje o przyjęciu)
Zapisanie dziecka oznacza też, że rodzice zobowiązują się do dwóch dyżurów w szkole w ciągu roku szkolnego.
O przyjęciu będziemy informować Państwa telefonicznie pod koniec sierpnia.
W przypadku braku miejsc przyjmujemy podania na listę oczekujących. W każdym roku szkolnym staramy się
zapewnić miejsca wszystkim dzieciom, które zgłaszają się do szkoły.
Następna tura zapisów do szkoły: sobota 1 września g. 10-12 w Downside Junior School, Chaul End Lane, Luton
LU4 8EZ.
Wszystkich nowo zapisanych uczniów i ich rodziców zapraszamy na rozpoczęcie roku szkolnego 2018/19
w sobotę 8 września 2018
g.10–11
spotkanie uczniów i rodziców z wychowawcami poświęcone organizacji pracy w nowym roku
szkolnym (m.in. podręczniki, zeszyty, lektury, zajęcia dodatkowe, wyjazdy)
g.11-13
lekcje w klasach dla uczniów
Wszelkie pytania prosimy kierować do administracji szkoły emailowo lub telefonicznie. W czasie wakacji
administracja pracuje 1-6 lipca oraz 25-31 sierpnia.
Zapraszamy do wspólnego działania w nowym roku szkolnym.
Z poważaniem
Kierownictwo Polskiej Szkoły w Luton i Dunstable

Regulamin opłat za szkołę w roku szk. 2018/2019
1. Złożenie podania o przyjęcie dziecka do szkoły na rok szkoły 2018/19 stanowi zobowiązanie do opłaty za szkołę.
2. Opłata za szkołę pokrywa koszty organizacji pracy szkoły np. wynajem budynku, ubezpieczenie, pomoce dydaktyczne, pierwszą
koszulkę szkolną dla każdego ucznia. Za podręczniki, wyjazdy, następne koszulki szkolne obowiązują osobne opłaty.
3. Opłata za szkołę w roku szkolnym 2018/19 wynosi
a.

£ 190.00 za pierwsze dziecko + £ 30.00 depozyt za dyżury, razem £ 220.00

b.

£ 250.00 za dwoje i więcej dzieci + £ 30.00 depozyt za dyżury, razem £ 280.00

4. Termin płatności opłat za rok szkolny 2018/19 dla nowo przyjętych w lipcu uczniów upływa 1.09.2018.
5. Opłatę za szkołę należy wnieść na konto szkoły:
Account Name: Polish Community School
Sort Code: 40-19-30
Account Number: 91507249
Reference: nazwisko i imię dziecka, za które jest opłata

