
 

Fees and payment timetable for 2019/2020 school year 

Harmonogram płatności czesnego obowiązujący w roku szkolnym 2019/2020 

 
 

REGISTRATION 

FEE WPISOWE 

PRESCHOOL 

PRZEDSZKOLE 

(KRASICKIEGO 53) 

ELEMENTARY SCHOOL 

GRADE 1-3 

SZKOŁA PODSTAWOWA 

KL. I-III 

(BEŁSKA 7) 

ELEMENTARY SCHOOL  

GRADE 4-5 

SZKOŁA PODSTAWOWA 

KL. IV-V 

(BEŁSKA 7) 

ELEMENTARY SCHOOL  

GRADE 6-8 

SZKOŁA PODSTAWOWA 

KL. VI-VIII 

(OLIMPIJSKA 11) 

Submitted 

upon enrollment 

Płatne przy 

zapisie  

The yearly amount is paid in 10 installments due by 5th day of each month. 

Kwota roczna płatna jest w 10 ratach do 5. dnia każdego miesiąca. 

2 000,00 PLN 

30 000,00 PLN 

paid yearly or  

3 000,00 PLN x 10 

paid monthly 

30 000,00 PLN 

paid yearly or  

3 000,00 PLN x 10 

paid monthly 

30 000,00 PLN 

paid yearly or  

3 000,00 PLN x 10 

paid monthly 

32 000,00 PLN 

paid yearly or  

3 200,00 PLN x 10 

paid monthly 
 

 

                     SENIORITY DISCOUNT                              OR                                     FAMILY DISCOUNT 

                                ZNIŻKA ZA STAŻ                                            LUB                                             ZNIŻKA RODZINNA 

For students who attend our school over 3 years / Przysługuje 

uczniom, którzy są w naszej szkole powyżej 3 lat. 

If at least 2 children from 1 family attend our school / Przysługuje, jeśli 

przynajmniej dwoje dzieci z jednej rodziny uczęszcza do naszej szkoły. 

100,00 PLN per family / 100,00 zł dla rodziny 
 

 

The Canadian School of Warsaw tuition and other fees payment regulations: 

Zasady płatności czesnego oraz innych opłat związanych z nauką w Kanadyjskiej Szkole  

i Kanadyjskim Przedszkolu w Warszawie: 
 

 

1. Bank account number: / Numer konta bankowego: 

Kanadyjska Szkoła Podstawowa Sp. z o.o. 

ul. Bełska 7, 02-638 Warszawa 

Millennium Bank, account no. 14 1160 2202 0000 0000 1559 9122 

2. Please make sure to add the following description to your transfer: student’s name and surname, grade; the amount for each 

child, if you pay for two or more children; payment details, e.g.: tuition 09/2019, insurance. / W tytule płatności prosimy 

o podanie następujących informacji: nazwisko i imię ucznia, klasa; kwota wpłaty za każde dziecko w przypadku przelewu 

za dwoje lub więcej dzieci; szczegóły płatności, np.: czesne 09/2019, ubezpieczenie. 

3. Please settle monthly fees (tuition, extra activities) and one-time payments (uniforms, trips) separately. / Prosimy nie łączyć 

płatności za mundurki i inne jednorazowe należności z wpłatami za czesne i zajęcia dodatkowe. 

4. According to the Agreement on Education, The Canadian School/Preschool of Warsaw has the right to accrue statutory 

interest. / Zgodnie z postanowieniami Umowy o kształcenie za opłaty wniesione po terminie Przedszkolu/Szkole przysługuje 

prawo naliczania odsetek ustawowych. 

5. Upon signing the receipt of this timetable I agree to settle the tuition fee payments independently from any calculations 

received. / Kwitując otrzymanie niniejszego harmonogramu zobowiązuję się do opłacania czesnego niezależnie od 

otrzymywanych rozliczeń. 

6. As at the date of concluding the Agreement on Education, i.e. ................................, my family is entitled to the following 

discounts: seniority discount OR family discount in the amount of PLN ............................... (say: …………......................… 

……..…………..............…………………………………………………....……… zloty) per each month, OR 3% discount 

(delete as appropriate). / Na stan z dnia zawarcia Umowy o kształcenie, tj. ................................ mojej rodzinie przysługują 

następujące zniżki: zniżka za staż LUB zniżka rodzinna w kwocie ............................. zł (słownie: 

………………………...................................… ………………….…………………………………… złotych) za każdy miesiąc, LUB 

zniżka 3% (niepotrzebne skreślić). 

 

………………………………………………………… 
               Parent/guardian signature / Podpis rodzica lub opiekuna 


