
Zachęcamy do odwiedzania naszej strony Facebook - Rada Rodziców Zespołu Szkół Nr 3 w Żyrardowie; 

 

Zachęcamy do odwiedzania naszej strony Facebook - Rada Rodziców Zespołu Szkół Nr 3 w Żyrardowie; 

 

Szanowni Rodzice, 

 

 
      Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokonywanie wpłat na rzecz Rady Rodziców przy Zespole Szkół 

Publicznych Nr 3 w Żyrardowie. Proponowana przez nas kwota to 120,00 zł na rok szkolny 2016/2017. Jeżeli  

ta suma wydaje się zbyt wygórowana, prosimy o zadeklarowanie innej, mniejszej lub złożenie deklaracji  

z wpisaniem kwoty zerowej. 

Zapewniamy, że pieniądze zgromadzone na koncie zostaną przeznaczone na potrzeby szkoły oraz naszych dzieci 

i będą wykorzystane m. in. na nagrody, pomoce dydaktyczne, uroczystości i inne imprezy szkolne dla naszych 

dzieci.  

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż w przypadku wpłaty w wysokości 100% kwot zadeklarowanych, klasa 

otrzymuje zwrot w wysokości 30% tejże kwoty, jako dofinansowanie do wycieczki klasowej. 

Szczegółowe zestawienie wpływów i wydatków za rok 2015/2016 dostępne będzie u wychowawcy klasy  

w trakcie najbliższego zebrania.  

Bardzo liczymy na Państwa zaangażowanie i współpracę. 

                                                                                                             W imieniu Rady Rodziców 
                                               Przewodnicząca 
                                               Justyna Wasiak 
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Zachęcamy do odwiedzania naszej strony Facebook - Rada Rodziców Zespołu Szkół Nr 3 w Żyrardowie; 

 

Zachęcamy do odwiedzania naszej strony Facebook - Rada Rodziców Zespołu Szkół Nr 3 w Żyrardowie; 

 

 

DEKLARACJA na rok szkolny 2016/2017 

 
Deklaruję kwotę …………… zł, za ucznia (imię i nazwisko ucznia) …………………………………………. 

……………………….. kl. ……………jako wpłatę na rzecz Rady Rodziców przy Zespole Szkół Publicznych  

Nr 3. Składkę zobowiązuję się  wpłacić: 

a) jednorazowo *  

b)    w 2 ratach * 

c)    w 4 ratach *   

d)    w 6 ratach *   

*) właściwe podkreślić 

 
   Prosimy o zwrot wypełnionych deklaracji do wychowawcy  do  22.12.2016 r. Wpłaty można dokonać  

w sekretariacie w godz. 8.00-16.00 w czasie trwania zebrań lub na konto:  

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 w Żyrardowie, Bank Spółdzielczy w Wiskitkach  

71 9304 0002 0000 0954 2000 0010                                                                                                                                                               

……………………….…………………… 

(podpis Rodzica lub Opiekuna prawnego) 
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