
 
………………………………………………………………………… 

(Nazwisko i imię rodziców/opiekunów) 

 

…………………………………………………………………………  
(Adres zamieszkania) 

 

DEKLARACJA 
Deklaruję wpłatę na fundusz Rady Rodziców                  
Szkoły Podstawowej nr 3  w Zawierciu                           
ul. M. Skłodowskiej – Curie 16, 42-400 Zawiercie                                                                                      

kwoty ……………………………………………………..zł                           
(słownie …………………………………………………zł), 
którą zobowiązuję się wpłacić do dnia     
………………………………………………………… 

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

(czytelny podpis rodziców/opiekunów) 
 

Zawiercie, dn. ……………………. 20………...r. 
 

Wpłaty na rachunek Rady Rodziców 
(w tytule przelewu podajemy  imię i nazwisko dziecka                     

oraz klasę do której uczęszcza) 
 

Nr konta    52 1240 4908 1111 0010 7530 7773 

 
………………………………………………………………………… 

(Nazwisko i imię rodziców/opiekunów) 
 

…………………………………………………………………………  
(Adres zamieszkania) 

 

DEKLARACJA 
Deklaruję wpłatę na fundusz  Rady Rodziców   
Szkoły Podstawowej  nr 3  w Zawierciu                         
ul. M. Skłodowskiej – Curie 16, 42-400 Zawiercie                                                                                      

kwoty ……………………………………………………..zł                          
(słownie ……………………………………………….…zł), 
którą zobowiązuję się wpłacić do dnia 
………………………………………………………… 

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

(czytelny podpis rodziców/opiekunów) 
 

Zawiercie, dn. ……………………. 20………...r. 
 

Wpłaty rachunek Rady Rodziców 
(w tytule przelewu podajemy imię i nazwisko dziecka                     

oraz klasę do której uczęszcza) 

 
Nr konta    52 1240 4908 1111 0010 7530 7773 

………………………………………………………………………… 
(Nazwisko i imię rodziców/opiekunów) 

 

…………………………………………………………………………  
( Adres zamieszkania) 

 

DEKLARACJA 
Deklaruję wpłatę na fundusz Rady Rodziców                  
Szkoły Podstawowej nr 3  w Zawierciu                           
ul. M. Skłodowskiej – Curie 16, 42-400 Zawiercie                                                                                      

kwoty ……………………………………………………..zł                           
(słownie …………………………………………………zł), 
którą zobowiązuję się wpłacić do dnia 
………………………………………………………… 

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

(czytelny podpis rodziców/opiekunów) 
 

Zawiercie, dn. ……………………. 20………...r. 
 

Wpłaty na rachunek Rady Rodziców 
(w tytule przelewu podajemy  imię i nazwisko dziecka                     

oraz klasę do której uczęszcza) 
 

Nr konta    52 1240 4908 1111 0010 7530 7773 

………………………………………………………………………… 
(Nazwisko i imię rodziców/opiekunów) 

 

…………………………………………………………………………  
( Adres zamieszkania) 

 

DEKLARACJA 
Deklaruję wpłatę na fundusz Rady Rodziców                  
Szkoły Podstawowej nr 3  w Zawierciu                           
ul. M. Skłodowskiej – Curie 16, 42-400 Zawiercie                                                                                      

kwoty ……………………………………………………..zł                           
(słownie …………………………………………………zł), 
którą zobowiązuję się wpłacić do dnia 
………………………………………………………… 

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

(czytelny podpis rodziców/opiekunów) 
 

Zawiercie, dn. ……………………. 20………...r. 
 

Wpłaty na rachunek Rady Rodziców 
(w tytule przelewu podajemy  imię i nazwisko dziecka                     

oraz klasę do której uczęszcza) 
 

Nr konta    52 1240 4908 1111 0010 7530 7773 

 


