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SCHEDULE OF FEES PAYABLE (CENNIK)
Academic Year 2020-2021
The pricelist includes tuition fees in:
British Primary School The British School No 91 in Warsaw with the preschool department and in British Secondary School The British School in
Warsaw (collectively referred to as "the School")
The tuition fee for the first term
We do not charge a registration fee, however, due to the need to carry out
an initial assessment of the student, in particular the level of English and to
provide an assistance to the student while assimilating into the new school
environment, an additional fee of 3,000 PLN, should be paid on top of the
tuition fee for the first term after the Application Form is submitted and the
reservation of a place is confirmed by the School. Thus, the tuition fee for
the first term for new students is higher by 3,000 PLN. If the place for your
child is not confirmed, this amount will be refunded.
Deposit (refundable upon leaving the school): 4,000 PLN per child. The
deposit is fully refundable in the amount of 4,000 PLN provided that all
accounts have been settled in full and that all school property has been
returned. For items not returned, a replacement fee will be charged at the
current purchase prices.
There are no further fees for the continuation of the student's standard
education. There is no additional levy for capital projects.
Tuition fees for Academic Year 2020/2021
(quoted in Polish zloty PLN)

Cennik obejmuje opłaty za naukę w:
Brytyjskiej Szkole Podstawowej The British School Nr 91 w Warszawie
(szkoła z oddziałem przedszkolnym) oraz w Brytyjskim Liceum
Ogólnokształcącym The British School w Warszawie (łącznie nazywane
„Szkołą”)
Czesne za pierwszy trymestr
Nie pobieramy wpisowego jednakże ze względu na konieczność
przeprowadzenia wstępnej oceny ucznia, w szczególności poziomu
znajomości języka angielskiego oraz udzielenia uczniowi pomocy w
asymilacji w nowym środowisku szkolnym, dodatkowa opłata w kwocie
3.000 PLN, zwiększająca czesne za pierwszy trymestr, powinna zostać
wpłacona po złożeniu Wniosku o przyjęcie i po otrzymaniu ze Szkoły
potwierdzenia rezerwacji miejsca. Tym samym, czesne za pierwszy trymestr
dla nowych uczniów jest wyższe o 3.000 PLN. Jeśli miejsce dla dziecka nie
zostanie potwierdzone, kwota ta zostanie zwrócona.
Kaucja (podlegająca zwrotowi po odejściu dziecka ze szkoły): 4.000 PLN za
każde dziecko. Kaucja podlega zwrotowi w pełnej wysokości 4.000 PLN pod
warunkiem uregulowania wszystkich należności wobec szkoły i zwrócenia
wszelkich rzeczy należących do szkoły. Za rzeczy niezwrócone pobierana
będzie opłata za wymianę według aktualnych cen zakupu.
Nie ma dodatkowych opłat przy kontynuacji podstawowej nauki przez
danego ucznia. Nie ma żadnych dodatkowych opłat na projekty
inwestycyjne.
Czesne na rok akademicki 2020/2021
(kwoty w złotych polskich PLN)

Fee schedule (Harmonogram opłat)
Education Stage
(Etap edukacji)

Termly Fee
(Opłata za trymestr)
Autumn
(jesienny)

Pre-Nursery – 5 full days
(Pre-Nursery – 5 pełnych dni)
Nursery (3-4 years old)
(Nursery 3-4 lata)
Reception (4-5 years old)
(Reception 4-5 lat)

Spring
(wiosenny)

Discounted Fee for Full School Year
(Opłata uwzględniająca rabat za płatność
za rok szkolny z góry)
Summer
(letni)

15 600

15 600

7 650

37 100

19 500

19 500

9 810

46 620

23 300

23 300

11 640

55 620

Year 1 and Year 2

31 800

31 800

15 900

75 920

Year 3 to Year 6

34 700

34 700

17 300

82 800

Year 7 to Year 9

35 700

35 700

17 970

85 350

Year 10 and Year 11

37 200

37 200

18 420

88 640

Year 12 and Year 13

37 700

37 700

18 820

89 980

Fee to be charged to all new joining
students as described above
(Opłata pobierana od wszystkich nowych
uczniów, jak opisano powyżej)
Sibling discount (rabat dla rodzeństwa):
5% discount on tuition fees is available for third and subsequent children
5% rabatu na czesne przysługuje na trzecie i kolejne dzieci
www.thebritishschool.pl
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Additional fees - optional, depending on individual student's needs and arrangements with Parents/Guardians
(Opłaty dodatkowe – opcjonalne, w zależności od indywidualnych potrzeb ucznia i ustaleń z Rodzicami/Opiekunami)
For special arrangements involving children with specific learning needs please contact the Principal directly.
W sprawie lekcji indywidualnych dla dzieci ze szczególnymi potrzebami związanymi z nauką prosimy o bezpośredni kontakt z Dyrektorem Szkoły.
Autumn Term
Trymestr jesienny

Spring Term
Trymestr wiosenny

Summer Term
Trymestr letni

English Language Support
Wsparcie z języka angielskiego
Intensive English Language Support
Intensywne nauczanie języka angielskiego

3 100 PLN

3 100 PLN

1 600 PLN

Special Educational Needs
Nauka indywidualna
Intensive Support or Speech Therapy/Intensywne
wsparcie w nauce lub zajęcia logopedyczne

3 100 PLN

3 100 PLN

1 600 PLN

• Full school year fees include 4.5 % annual payment discount if the
full year fee payment is received five weeks before the beginning of the
school year on the basis of the pro-forma invoice. The confirmation of
payment is the invoice for the above fee issued within a week from the day
of receiving the payment. If the above conditions are not fulfilled the yearly
invoice will be withdrawn and termly invoices issued instead.

• Please remember to put the pupil’s name, surname and the pro-forma
invoice number on the bank transfer. Payment by bank transfer should be
made to the bank account in Bank Millennium SA in Warsaw:

• Kwota opłaty rocznej w cenniku uwzględnia 4,5 % rabatu
rocznego, pod warunkiem dokonania zapłaty całości opłaty rocznej
najpóźniej na pięć tygodni przed rozpoczęciem roku szkolnego na
podstawie faktury pro-forma. Potwierdzeniem wpłaty jest faktura VAT
wystawiona w ciągu tygodnia od dnia otrzymania płatności. Jeśli powyższe
warunki nie będą spełnione roczne faktury zostaną anulowane i w ich
miejsce zostaną wystawione faktury za każdy trymestr.
• Miejsce w Szkole jest zapewnione po potwierdzeniu przez Szkołę oraz
po otrzymaniu przez Szkołę płatności 3.000 PLN na poczet czesnego za
pierwszy trymestr i kaucji 4.000 PLN w terminie podanym na fakturze proforma.
• W roku szkolnym są trzy trymestry.
• Czesne musi zostać zapłacone z góry przed pierwszym dniem
trymestru na podstawie faktury pro-forma. Czesne jest płatne w polskich
złotych.
• W przelewie bankowym prosimy umieścić imię i nazwisko ucznia oraz
numer faktury pro-forma. Płatność przelewem powinna zostać dokonana
na konto w Banku Millenium S.A. w Warszawie:

The British School Sp. z o.o.

The British School Sp. o.o.

account No. 91 1160 2202 0000 0000 6085 3280

numer konta 91 1160 2202 0000 0000 6085 3280

• Payment by bank transfer from a bank located outside Poland should
include additionally the IBAN CODE: PL91116022020000000060853280 and
Swift Code: BIGBPLPWXXX.
• The payee covers all costs relating to the bank transfer.
• The price list does not include fees for registration for external exams
(IGCSE, GCSE, AQA, IB), which are payable to organisations conducting
these exams.
• When a student starts or ends education in the School during the term,
a refund on the tuition fee is calculated pro rata.
• Pre IB is available for eligible candidates at Year 12 fee.

• W przypadku płatności z zagranicy prosimy umieścić dodatkowo IBAN
CODE: PL91116022020000000060853280; Swift Code: BIGBPLPWXXX.

NOTE: Parents / Guardians have the right to terminate the Acceptance
Agreement with a three-month notice period

UWAGA: Rodzice/Opiekunowie mają prawo wypowiedzieć Umowę przy
zachowaniu trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

• A place in the School is ensured after the School has confirmed it and
after the School has received the amount of 3,000 PLN on account of the
tuition fee for the first term and the deposit of 4,000 PLN on the date stated
on the pro-forma invoice.
• There are three terms in a school year.
• All fees must be paid in advance before the first day of term on the basis
of the pro-forma invoice. All fees are paid in Polish zloty PLN.

• Wszystkie koszty i opłaty bankowe pokrywa wpłacający.
• Cennik nie uwzględnia opłat za rejestrację na egzaminy zewnętrzne
(IGCSE, GCSE, AQA, IB), które są płatne na rzecz organizacji prowadzących
powyższe egzaminy.
• W przypadku rozpoczęcia lub zakończenia przez Ucznia nauki w Szkole
w trakcie trymestru, czesne zostaje naliczone proporcjonalnie.
• Pre-IB może być realizowane przez zakwalifikowanych kandydatów za
opłatą czesnego ustalonego dla Year 12.

The Management Board / Zarząd
29 September 2020 / 29 września 2020
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