


















Dni otwarte w godzinach 
porannych
Czwartek 6, 13 i 20 października,

The Fulham Boys School 
(Szkoła dla chłopców)
    020 7381 7100
    www.fulhamboysschool.org

Dni otwarte w godzinach 
wieczornych
Środa 5 października
Dni otwarte
Czwartek 29 września

Aby zarezerwować miejsce, należy 
odwiedzić stronę     szkoły
Termin składania wniosków o 
przyznanie uzdolnień sportowych

Sobota 1 październikaipsum

Termin testu umiejętności   
sportowych
Piątek 14 października

Dni otwarteipsum
Środa 12 października

Dni otwarte w godzinach 
porannych
W każdy czwartek października w 
godzinach porannych po wcześniejszym 
umówieniu spotkania. Dane kontaktowe s
zkoły znajdują się na stronie 
internetowej szkoły.

Należy pamiętać, że podane terminy mogą 
ulec zmianie, szkoła udostępni nowe 
informacje dotyczące harmonogramu Dni 
Otwartych, można również zapoznać się 
z programem wirtualnej wycieczki na 
stronie internetowej szkoły.



Dni otwarte w godzinach 
wieczornych

Dni otwarte w godzinach 
wieczornych

Środa 5 października, godz. 17.00-19.00

Dni otwarte w godzinach 
porannych
4 października, 11 października, 18 
i 25 października, dla wycieczek w 
godz. 9.00-10.00

Czwartek 6 października, godz. 
16.00-19.00

Dni otwarte w godzinach 
porannych
Wtorek 11 października i czwartek 13 
października, wszystkie w godz. 
9.00-11.00

Test sprawiedliwego przydziału
Zapraszamy na  stronę internetową 
szkoły w celu zarejestrowania się na 
test sprawiedliwego przydziału i 
uzyskania dodatkowych informacji.
Jeśli rodzice pragną dowiedzieć się, 
do której grupy zostało zakwalifikowane 
ich dziecko muszą zgłosić się na test we 
wrześniu przed upływem terminu 
składania podań. 



Dni otwarte w godzinach 
wieczornych
Wtorek 27 września, godz. 17.00-19.30. 
Przemowa dyrektora o godz. 18.15

Dni otwarte w godzinach
wieczornych

Dni otwarte w godzinach
wieczornych

Dni otwarte w godzinach porannych

Dni otwarte w godzinach 
porannych
Od poniedziałku 3 października do 
piątku 7 października, poniedziałek 
10 października, środa 12 października, 
piątek 14 października, poniedziałek 
17 października, środa 19 października 
i piątek 21 października. 

Wszystkie w godzinie od 9.00 do 
południa.

Jeśli nie mogą się Państwo stawić w 
wyznaczonych terminach, prosimy o 
zgłoszenie się w dogodnym dla 
Państwa terminie i godzinie.

Czwartek 6 października i piątek 7 
października

Dni otwarte

Wymagana rezerwacja online na stronie 
internetowej szkoły od 1 września

Wtorek 13 września, wtorek 20
września i czwartek 22
września, wszystkie dni o
godz. 18.00. Poniedziałek 26
września o godz. 14.00

Czwartek 6 października o godz. 17.00

Wtorek 4 października i środa 5
października. Wszystkie dni o godz.
8.40



Dni otwarte w godzinach 
porannych
Czwartek 15 września i środa 21 
września. Wszystkie w godzinie od 
9.30 do 11.00

Dni otwarte w godzinach 
wieczornych
Czwartek 15 września i środa 21 
września. Wszystkie w godzinie 
od 16.00 do 18.00

Test przydziału
Sobota 12 listopada

Dni otwarte w godzinach 
wieczornych
Czwartek 15 września i wtorek 20 
września. Wszystkie o godz. 17.30

Rezerwacja będzie dostępna w 
najbliższym czasie na stronie 
internetowej szkoły

Termin składania wniosków o 
przyznanie zdolności muzycznych
Wtorek 11 października o godz. 23.59

Termin testu umiejętności 
muzycznych
Piątek 21 października






