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1. Zapisy na rok szkolny 2022/2023

Zapisy uczniów na rok szkolny 2022/2023 trwają od  22 maja 2022 do 30 czerwca 
2022 dla uczniów PSS w Darlington w roku szkolnym 22/23 i ich rodzeństwa 
(niezależnie czy są uczniami szkoły czy jeszcze/już nie)

Dostępna ilość miejsc dla dzieci/młodzieży spoza szkoły jest ograniczona i 
rezerwacja miejsc odbywa się na podstawie pierszeństwa zgłoszeń oraz uiszczenia 
wymaganej opłaty – wpisowego.

2. Rezerwacja i potwierdzenie miejsca

Rodzice chcący zapisać swoje dziecko/dzieci na rok szkolny 22/23 mogą to zrobić 
poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Aby go otrzymać wraz z 
informacjami na temat opłat i wpisowego należy:

a. Pobrać formularz zgłoszeniowwego ze strony szkoły: 
http://polishschooldarlington.uk w zakładce INFORMACJE

b. Wysłać e-maila na address szkoły prosząc o przesłanie formularza:
info@polishschooldarlington.uk

http://polishschooldarlington.uk/
mailto:info@polishschooldarlington.uk


Rodzic zgłaszający poprzez e-mail chęć zapisania dziecka do szkoły, otrzymuje 
odpowiedź z załączonym formularzem rejestracyjnym, wysokością czesnego oraz 
Regulaminem Rodzica.

Formularz rejestracyjny należy wypełnić i dostarczyć osobiście bądź przesłać na 
adres e-mail polskiej szkoły info@polishschooldarlington.uk wraz z potwierdzeniem 
wpłaty wpisowego lub całej opłaty za czesne.

3. Czesne

Opłaty za szkołę w roku szkolnym 2022/2023(26 sobót) wynoszą:

Jedno dziecko z rodziny: £220 za rok (£60 wpisowe + £160)
Dwoje dzieci z rodziny: £190 za rok za dziecko (£120 wpisowe + £260)
Troje dzieci z rodziny: £170 za rok za dziecko (£180 wpisowe + £330)

4. Wpisowe
Wpisowe wynosi £60 za dziecko i musi być uiszczone w chwili zapisu dziecka do 
szkoły wraz z wysłaniem formularza zgłoszeniowego.

5. Wpłaty

Wpłat czesnego można dokonać:
● przelewem bezpośrednio na konto szkoły

PREFEROWANA METODA:

Nazwa:  Polish Saturday School Darlington 
Account Number: 33882160
Sort Code: 30-84-43
Tytuł przelewu: Imię dziecka
 

● Alternatywnie płatności można dokonywać również gotówką do Pani Basi 
Biernat dnia 25 czerwca 2022r od godz. 9.30 do 12.00 która pisemnie wyda 
potwierdzenie wpłaty. Potwierdzenie należy zachować.

* Wpłatę za rok z góry/ wpisowe należy uiścić do 30 czerwca 2022r.

mailto:info@polishschooldarlington.uk


6. Raty i terminy wpłat
Polska Sobotnia Szkoła w Darlington daje rodzicom możliwość uiszczenia czesnego 
w 2 ratach jak następuje:

Czesne Opłata uiszczona do:

Pierwsza rata - wpisowe 30 czerwca 2022

Druga rata 30 września 2022

Brak wpłaty w wyznaczonym terminie zostanie zrozumiane jako wyłączenie dziecka/ 
dzieci z zajęć w przeciągu 30 dni od daty zaległej wpłaty.

Prosimy wszystkich rodziców i opiekunów o regularne uaktualnianie danych 
adresowych i kontaktowych na formularzach szkolnych oraz o powiadamianie 
sekretariatu szkoły o jakichkolwiek zmianach.

7. Raty i terminy wpłaty dla rezerwacji po 30 czerwca
2022

a. Rodzice  zapisujący  dzieci  po  30  czerwca  2022  ale  przed  30
września 2022 mają taką możliwość jeżeli będą dostępne miejsca w
klasach.  W  innym  przypadku  dziecko  zostanie  wpisane  na  listę
rezerwową i rodzic/opiekun  zostanie poinformowany jeżeli zwolni
się dostępne miejsce. Rodzice zobligowani są do wpłaty całej kwoty
wyszczególnionej w pkt. 3 przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.

b. Rodzice  zapisujący  dzieci  po  rozpoczęciu  roku  szkolnego  22/23
(jeżeli nadal będą dostępne wolne miejsca w klasach) zobligowani
są do uiszczenia całej kwoty za rok szkolny 2022-2023. Kwota ta
jest indywidualnie uzgadniana w zależności kiedy dziecko przystąpi
do zajęć. 

8. „Trial”
Polska Sobotnia Szkoła w Darlington pozwala dzieciom na „przetestowanie” 
sobotnich zajęć przez jedne zajęcia (w zależności od ilości dostępnych miejsc w 
danej klasie, ta opcja może nie być dostępna w każdym roku szkolnym)



a. Koszt jest stały i obliczony na jedno dziecko.
Po tygodniu dziecko/rodzice mogą zdecydować czy synek/córka dołączy do 
szkoły w danym roku akademickim czy nie

b. W przypadku włączenia dziecka do grona uczniów, czesne oblicza się 
zgodnie z zasadą opisaną w paragrafie 7b.

UWAGA! Wszelkie dokonane płatności nie podlegają zwrotowi!!!

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy rodzic pragnie wypisać dziecko ze szkoły jeszcze 
zanim rozpoczęły się zajęcia w danym roku szkolnym.
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