
DEKLARACJA WPŁAT NA RADĘ RODZICÓW ROK SZKOLNY 2022/2023 
Szkoła Podstawowa Sportowa nr 272, ul. Piaseczyńska 114/116 

00-765 Warszawa 
 

Wypełnia rodzic (opiekun): 

Imię i nazwisko i klasa ucznia: ………………..……………… Liczba dzieci uczęszczających do naszej szkoły: ............. 

Deklarowana kwota (zł.): …………………… 

a. całość kwoty do 31.12.2022 r. 
b. w dwóch ratach: pierwsza do 31.12.2022 r., druga do 31.01. 2023 r. 

(właściwy odnośnik zakreślić kółkiem): 

Imię i nazwisko rodzica (opiekuna) wypełniającego deklarację: ……………………………………………………………………... 

Data i podpis: ………………………………………………… 

odcinek dla Rady Rodziców 

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

odcinek dla rodzica (opiekuna) 

DEKLARACJA WPŁAT NA RADĘ RODZICÓW   ROK SZKOLNY 2022/2023 
Szkoła Podstawowa Sportowa nr 272, ul. Piaseczyńska 114/116 

00-765 Warszawa 
Rada Rodziców jest społecznym organem szkoły działającym na podstawie i w granicach przepisów ustawy o 
prawie oświatowym i statutu szkoły. Rada Rodziców działa we współpracy z Samorządem Uczniowskim, Radą 
Pedagogiczną i Dyrekcją Szkoły. Zgodnie z zasadami swojej działalności Rada Rodziców stara się zaspokoić 
potrzeby dofinansowania bieżącej działalności szkoły jak i potrzeby dofinansowania wychowawczo-edukacyjnego 
naszych uczniów. Fundusz Rady Rodziców pozwala na realizację potrzeb zgłaszanych przez Uczniów, Rodziców, 
Nauczycieli, Wychowawców czy Rady Klasowe. Pragniemy dofinansować wyposażenie szkoły, uroczystości 
szkolne, pikniki, spotkania z interesującymi gośćmi, warsztaty, nagrody w konkursach i za osiągnięcia w nauce. 
Bardzo prosimy zatem o wpłacanie składki na nasz Fundusz. Aby prawidłowo zaplanować swój budżet, R.R. prosi 
o wypełnienie poniższej deklaracji. Za każdą zadeklarowaną i wpłaconą kwotę serdecznie dziękujemy. Musimy tu 
podkreślić, iż budżet Rada planuje na podstawie złożonych przez Państwa deklaracji, dlatego też, aby wystarczyło 
środków na wszystkie zaplanowane wydatki, prosimy o bezwzględne wpłacanie zadeklarowanych kwot. 
Wpłacane kwoty są dobrowolną darowizną na cele oświatowe realizowane przez Radę Rodziców, nie uprawniają 
jednak do skorzystania z ulg podatkowych.  
Prosimy wypełnić obie części druku, a dolną (tę) prosimy odciąć (oderwać) i zachować do własnej informacji. 

Jeśli to możliwe, prosimy o zadeklarowanie następujących kwot: 

- 200 zł na osobę – przy jednym dziecku w szkole za cały rok szkolny  
- 150 zł na osobę – przy dwojgu dzieciach (lub więcej) w szkole. 
Deklarowana kwota (zł.): …………………… 

Deklaracja sposobu dokonania wpłaty (właściwy odnośnik zakreślić kółkiem): 

a. całość kwoty do 31.12.2022 r. 
b. w dwóch ratach: pierwsza do 31.12.2022 r., druga do 31.01.2023 r. 

 
Informujemy ponadto, że zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, wszelkie dane zawarte w deklaracji będą wykorzystane wyłącznie przez R.R., 
a deklaracja będzie przechowywana przez Radę Rodziców w ten sam sposób, jak pozostałe jej dokumenty. 

Wpłaty można dokonywać na konto nr 68 1940 1076 5015 3193 0000 0000 - Asafat-Tsokh Mariya - Skarbnik Rady 
Rodziców.  


