
KONTAKTY: 
Dyrektor: 

Sebastian Wopiński 
dyrektor@szkola303.co.uk 

Z-ca Dyrektora: 
Agnieszka Naudeer 

Administrator: 
Katarzyna Nowak 

administrator@szkola303.co.uk 
tel. 07555 120012  

- czynny w soboty od 9:00 do 15:00 

Strona internetowa szkoły: 

www.szkola303.co.uk

Polub nas na Facebook 

Twitter - @Szkola303 
Polska Sobotnia 

Szkoła  
im. Dywizjonu 303 

w Sutton 

Siedziba szkoły:  

HOMEFIELD PREPARATORY SCHOOL 
WESTERN ROAD  

SUTTON  
SM1 2TE.

SZKOŁA 
Poza regularnymi zajeciami w szkole odbywają się 
zajęcia dodatkowe: LEGO challenge, warsztaty 
wokalne, nauka j. angielskiego dla rodziców, oraz 
klub historyczno - patriotyczny i inne dla wszystkich 
chętnych. Szczegóły wkrótce. 


Zajęcia w szkole odbywają się 
od godz. 9.30 do godz. 13.00 

Prosimy o punktualne przyprowadzanie dzieci  
nie póżniej niż na godz. 9.20 


Odbiór dzieci 
od godz. 13.00 do godziny 13.15

POLES IN SUTTON - Klub Rodzica  
Organizacja polonijna w Sutton przy Polskiej 
Szkole prowadzi spotkania integracyjne, 
zajmuje się organizacją polskich imprez dla 
dzieci, wspólnych wycieczek, pomocą  
w nauce języka , historii i kultury polskiej.  

www.facebook.com/PolesinSutton

http://www.facebook.com/PolesinSutton
mailto:administrator@szkola303.co.uk
mailto:administrator@szkola303.co.uk
http://www.facebook.com/PolesinSutton


Opłaty za naukę w szkole prosimy 
dokonywać przelewem  

na konto szkoły:


303 Squadron Polish Saturday School 

Nr konta: 20447826 
Sort Code: 23-05-80  

Metro Bank  

w tytule wpłaty wpisać dane dziecka  
w formacie:  


xxxx/yyyy/zz   

gdzie:


xxxx - to numer ucznia  
nadany przy zapisie do szkoły,


yyyy - to rok szkolny ( np. 1718 ),


zz - to numer semestru za ktory 
dokonywana jest płatność ( 01 pierwsze 

półrocze, 02 drugie półrocze, 12 płatność 
za cały rok szkolny )


UWAGA: w przypadku płatności za czesne 
nie przyjmujemy gotówki ani czeków. 

Osoby dokonujące wpłaty bezpośrednio  
w banku prosimy o okazanie 

dowodu wpłaty u administratora 

Kalendarz 2016/17 
- I PÓŁROCZE -


10/09/2016  Początek roku szkolnego

17/09/2016

24/09/2016

01/10/2016

08/10/2016

15/10/2016  Uroczystość nadania imienia szkole

22/10/2016

05/11/2016

12/11/2016  Dzień Niepodległości

19/11/2016

26/11/2016

03/12/2016  Spotkanie z Mikołajem

10/12/2016

17/12/2016

14/01/2017

21/01/2017

28/01/2017  Bal Karnawałowy

04/02/2017

11/02/2017


 - II PÓŁROCZE - 

25/02/2017

04/03/2017

11/03/2017

18/03/2017

25/03/2017

22/04/2017

29/04/2017

06/05/2017

13/05/2017  Rozpoczęcie rekrutacji na rok 2017/18

20/05/2017

27/05/2017

10/06/2017  Dzień Dziecka

17/06/2017

24/06/2017

01/07/2017

08/07/2017

15/07/2017  Zakończenie roku szkolnego

Opłaty za naukę w szkole 
Pomoce naukowe, ubezpieczenie, PMS:  

£ 20 - za rok szkolny za każde dziecko


Opłata za stałych dyżurnych:

£ 10 - za rok szkolny za każde dziecko


UWAGA - obie płatności w dniu zapisów !


CZESNE za rok szkolny 2017/18:


£ 320 - za pierwsze dziecko

( drugie i kolejne dziecko  -20% tj. £ 256 )


Możliwość zapłacenia w dwóch ratach.


Termin płatności ( minimum za pierwsze 
półrocze ( kwota £ 160 )  

- do 15 lipca 2017


Termin płatności za drugie półrocze  
( kwota £ 160 ) - 31 stycznia 2018


Zasady dyżurów 
Funkcje dyżurnych będą pełniły stałe osoby. 
Pozostali rodzice będą musieli pokryć koszty 

opłacenia dyżurnych. Wszyscy rodzice 
dyżurujący zostaną sprawdzeni pod kątem 

niekaralności (DBS). Każdy z dyżurnych będzie 
zobowiązany do odbycia minimum 22 dyżurów  

w całym roku szkolnym.  
W każdą sobotę będą to trzy osoby czuwające 
nad bezpieczeństwem dzieci w czasie zajęć. 

Każda osoba będzie nosić kamizelkę 
odblaskową dla łatwej identyfikacji.


