
Odcinek dla rodzica / prawnego opiekuna 

 
INFORMACJA O WPŁATACH NA RADĘ RODZICÓW 

XV. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ZJEDNOCZONEJ EUROPY 

NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

Zgodnie z planami na rok szkolny 2022/2023 pieniądze, które Państwo wpłacacie na Radę 

Rodziców planujemy przeznaczyć na: 

• finansowanie zajęć pozalekcyjnych i fakultetów maturalnych, 

• ufundowanie nagrody dla najlepszego absolwenta XV LO (w każdym roku szkolnym), 

• fundowanie jednorazowych stypendiów za najwyższe wyniki w nauce i sukcesy 

sportowe (w każdym roku szkolnym), 

• ufundowanie nagrody dla klasy z najwyższą frekwencją (w każdym roku szkolnym), 

• finansowanie nagród w konkursach, olimpiadach, zawodach, 

• dofinansowanie wyjazdów na konkursy, zawody, olimpiady zewnętrzne, 

• dofinansowanie działalności szkolnego Klubu Myśli Obywatelskiej, 

• dofinansowanie działalności Samorządu Uczniowskiego (tzw. budżetu 

uczniowskiego), 

• zakup pomocy naukowych, sprzętu multimedialnego, książek do biblioteki szkolnej, 

sprzętu sportowego i strojów dla reprezentantów XV LO, 

• pomoc materialną dla potrzebujących uczniów (m.in. dofinansowanie wyjazdów 

klasowych, itp.). 

 

W związku z powyższym bardzo prosimy o wpłatę składki na Radę Rodziców. Sugerowana 

kwota wpłaty to: 

• 200 zł rocznie (20 zł na miesiąc) na Radę Rodziców, 

• 100 zł rocznie każdorazowo przy rekrutacji (tzw. fundusz uczniowski). 

Zespoły  klasowe,  które  osiągną  minimum   50%   wpłat   miesięcznych   uzyskają   odpis 

na fundusz klasowy w wysokości 5 zł od każdej wpłaty 20 zł. 

 

Aby prawidłowo zaplanować swój budżet, Rada Rodziców prosi o wypełnienie deklaracji 

dobrowolnej wpłaty na Radę Rodziców. Za każdą zadeklarowaną i wpłaconą kwotę 

serdecznie dziękujemy. 

Pragniemy zaznaczyć, że budżet Rada planuje na podstawie złożonych przez Państwa 

deklaracji, dlatego też, aby wystarczyło środków na wszystkie zaplanowane wydatki, prosimy 

o bezwzględne wpłacanie zadeklarowanych kwot. 

Zapewniamy, że Państwa dane przekazane w niniejszej deklaracji będą wykorzystane 

wyłącznie w celu komunikowania się z Państwem w sprawach związanych z naszą szkołą       

i nie będą udostępniane osobom trzecim bez Państwa zgody. 

 
Konto Rady Rodziców: 83 1240 1271 1111 0010 0073 0577 

Prosimy o wpisywanie w tytule przelewu imienia i nazwiska ucznia oraz klasy oraz szczegółowego 

opisu, za co dokonujemy wpłaty (np. za studniówkę, składka na rzecz Rady, itp.). 



Wypełnia rodzic / prawny opiekun 
 
 

 
DEKLARACJA DOBROWOLNEJ WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW 

XV. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ZJEDNOCZONEJ EUROPY 

NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

 

 
IMIĘ I NAZWISKO UCZENNICY/UCZNIA: ………………………………………………................. 

KLASA: …………………. 

IMIONA I NAZWISKA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW): ……………………………… 

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

 

 

Niniejszym zobowiązuję się do dobrowolnej wpłaty składki na Radę Rodziców XV Liceum 

Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi  im.  Zjednoczonej  Europy  w  Gdańsku 

w wysokości ................................... zł rocznie. 

 

Konto Rady Rodziców: 83 1240 1271 1111 0010 0073 0577 

 
Chcę być na bieżąco informowana/-y o sprawach, jakimi zajmuje się Rada Rodziców,  

dlatego dobrowolnie podaję swój adres e-mail 

 

Adres e-mail: …………………………………………………………………………………… 

 

 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka  

(tj. imię i nazwisko, adres e-mail) przez Radę Rodziców XV Liceum Ogólnokształcącego 

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku. 

 

 

 

 

………………………………………………………… 

(data i podpis rodzica / opiekuna prawnego) 


