
Deklaracja dobrowolnych wpłat na fundusz Rady Rodziców przy Zespole Szkół nr 3 w Rybniku. 

Imię i nazwisko Ucznia, klasa, szkoła (liceum, podstawówka) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Biorąc pod uwagę zróżnicowaną sytuację materialną rodzin, Rada Rodziców proponuje w roku 

szkolnym 2020/2021 składkę w wysokości: 

Liceum 200,00 Podstawówka 120,00 

Składkę można wpłacać w rozbiciu na raty do 31.05.2021r. Jednak do Państwa należy decyzja o jej 

kwocie.  

Ja niżej podpisany dobrowolnie deklaruję kwotę wpłaty na fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 

2020/2021 w wysokości ………………………. zł. 

 

data …………………… podpis rodzica/opiekuna …………………………………………….. 

W imieniu uczniów dziękujemy za wszystkie wpłaty. 

 

……………………………………….……………………………………………………………………………………………………………. 

Tą część proszę zachować 

Wpłat można dokonywać bezpośrednio na konto bankowe Rady Rodziców: 

Rada Rodziców przy ZS nr 3 w Rybniku 

ul. Orzepowicka 15a, 44-217 Rybnik 

GETIN NOBLE BANK S.A. 

88 1560 0013 2000 1761 4794 5900 

Dla ułatwienia naszemu Skarbnikowi identyfikacji wpłacający, w rubryce TYTUŁEM prosimy o 

wpisanie następującej treści: 

„Wpłata na Radę Rodziców: imię, nazwisko dziecka; klasa do której uczęszcza oraz szkołę: 

podstawówka, liceum”.  

Notatka dla rodzica: zadeklarowana kwota: ……………………….. zł 
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