
Katowice, ….........................................

….........................................
(imię i nazwisko wnioskodawcy)

…...........................................
(telefon)

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

            (stanowisko)

Rada Rodziców 
Szkoła Podstawowa nr 12 im. I.J. Paderewskiego 

ul. Paderewskiego 46, 40-282 Katowice
Wniosek o dofinansowanie

1. Zwracam/y się z prośbą o przyznanie środków w ramach dofinansowania/zapłaty całości* w związku
z:

• organizowaniem: konkursu, targów, kiermaszu, wycieczki, wyjścia, zawodów, dodatkowych zajęć,
imprez okolicznościowych,*  

• zakupem nagród: rzeczowych, bonów, kart podarunkowych, finansowych* 
• zakupem:  sprzętu, pomocy dydaktycznych, transportu, przesyłki*

2. Opis szczegółowy organizowanego wydarzenia i nagród:

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

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

WNIOSKOWANA KWOTA:  .......................................................................................

3. Zobowiązuję  się  przekazać  emailowo:  radarodzicowsp12@zsip1katowice.edu.pl lub  osobiście  do
sekretariatu Radzie Rodziców faktury proforma lub umowy do 2 dni od daty wystawienia lub faktury z
poniesionych  kosztów -  wystawione na Radę Rodziców przy sfinansowaniu całości  danej  nagrody,
rzeczy, wydarzenia oraz listę laureatów z poszczególnych klas lub ogólną listę uczestników z danej
klasy, *

4. IMIĘ I NAZWISKO pracownika szkoły jako opiekuna wydarzenia:............................................. 
5. Realizacja  finansowania  będzie  bezpośrednio  na  konto  podane  na  fakturze. W  przypadku

dofinansowania  części,  środki  będą  przelane  na  konto  Opiekuna  wydarzenia.(patrz  objaśnienia)  z

odpowiednim tytułem przelewu. 

• Właściciel konta: …......................................................................

• nr konta: …............................................................................................................................................

W wyjątkowych sytuacjach można uzyskać środki w formie gotówki, jako zwrot częściowy lub całościowy
poniesionych  kosztów  na  poczet  wnioskowanych  nagród,  rzeczy,  obsługi  wydarzenia,  po  przedstawieniu
imiennej lub wystawionej na RR faktury z poniesionych kosztów oraz potrzebnych dokumentów. 

 
………………………………………………….

Podpis opiekuna

mailto:radarodzicowsp12@zsip1katowice.edu.pl


OBJAŚNIENIA DO WNIOSKU

pkt  1.  pogrubiony tekst  z  gwiazdką-  należy  odpowiednie  wyrazy  PODKREŚLIĆ np.:  konkurs,  rzeczowe,
pomoce dydaktyczne do konkursu.

pkt 2. Opisać np.: Kiedy, jaki konkurs, gdzie, czy organizuje nauczyciel czy instytucja, jakie nagrody, dla kogo
i ilu ogólnie osób, potrzebny dodatkowy sprzęt i przejazd. Kwotę podać łączną i określić czy jest to ogół czy
koszt na osobę a obok wpisać ilość osób. 

Pkt 3. Skreślić niepotrzebne wyrazy z pogrubionego tekstu oznaczonego gwiazdką.

Pkt  4.  Opiekunem  wydarzenia  może  być  tylko  dyrektor,  nauczyciel,  pedagog,  rodzic  współpracujący  z
nauczycielem, trener związany zawodowo z młodzieżą ze Szkoły Podstawowej nr 12 im. I.J. Paderewskiego w
Katowice

Pkt 5. Opiekun może otrzymać na swoje konto środki finansowe na realizacje wniosku, a w tytule przelewu
będzie szczegółowo opisy cel środków. Opiekun może podać inne konto niż swoje, tylko w przypadku jego
braku na swoje nazwisko lub jest pełnomocnikiem czyjegoś konta, a w tym przypadku przed przelewem musi
złożyć oświadczenie 

„ Oświadczam, że konto należy do …............................(pełne dane), pokrewieństwo.........................., jestem
świadoma/y, iż ponoszę odpowiedzialność za przesłane środki i rozliczę się z nich wg złożonego wniosku”.

Przekazanie  środków  w  formie  gotówki  jest  realizowana  w  wyjątkowych  sytuacjach  (np.  brak  płatności
przelewem za usługę lub towar) ze względu na wysokie prowizje bankowe.  Za wypłaty gotówkowe bank
pobiera min.9zł.


