
DEKLARACJA WPŁATY NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW w roku szkolnym 2021/2022 

Jako rodzic (opiekun prawny) n/w ucznia/uczennicy* 

............................................................................................... z klasy ............. dobrowolnie deklaruję gotowość 

wpłaty kwoty ……. zł za okres 10 m-cy roku szkolnego 2021/22 (minimalna kwota wynosi 40 zł) 

Jabłonna, dn. ……..…2021 r. …………………………………………………………………….. 

Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

✂ ODCINEK DLA WYCHOWAWCY ✂ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------

------------ 

ODCINEK DLA RODZICÓW 

................................................................................................................. (Imię i nazwisko ucznia, klasa) 

DEKLAROWANA KWOTA: ………... zł (minimalna kwota wynosi 40 zł). 

INFORMACJA: Wpłata deklarowanej kwoty powinna być dokonana jednorazowo z góry za cały okres przelewem 

na indywidualne konto Rady Rodziców w Banku Spółdzielczym w Jabłonnie nr 82 8013 1016 2002 0536 5714 

0001, w terminie do 30.10.2021 r. 

W tytule przelewu prosimy o wpisanie: Wpłata na RR, imię i nazwisko ucznia oraz klasy do której uczęszcza. 

Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67 z dnia 

27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „RODO” 

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w ramach współpracy z Radą Rodziców działającą przy 

Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie 
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