Załącznik nr 1 do Regulaminu RR

Protokół z wyborów do Rady Rodziców
Klasa ............................,
wychowawca: ......................................................
Dnia ……………………odbyło się zebranie rodziców dzieci z klasy ……..
na którym wybrano członków klasowej rady rodziców:
1......................................................................- przewodniczący
2.......................................................................- wiceprzewodniczący
3......................................................................- skarbnik
Spośród członków trójki klasowej w tajnym głosowaniu wybrano
reprezentanta klasy do Rady Rodziców.
W głosowaniu brało udział ............... osób.
Wynik wyborów:
Ilość głosów …….oddanych na..............................................................
Ilość głosów ……....oddanych na..........................................................
Ilość głosów ………..oddanych na..........................................................
W wyniku tajnego głosowania, większością głosów reprezentantem klasy
w Radzie Rodziców został/a
p. ...........................................................................
dane kontaktowe (nr tel. …………………………………,
adres e-mailowy: ……………………………………………)

Podpisy Komisji Skrutacyjnej
1………………………………………2………………………………………….

Załącznik nr 2 do Regulaminu RR

Protokół z wyborów do organów Rady Rodziców
przy XXXVII LO im. Jarosława Dąbrowskiego
Dnia …………………… spośród przedstawicieli Rad klasowych (lista
obecności w załączeniu) odbyły się wybory do organów Rady Rodziców.
W głosowaniu tajnym brało udział ............... osób.
Spośród przedstawicieli w tajnym głosowaniu, zgodnie z Regulaminem
Rady Rodziców dokonano wyboru:
I. Prezydium RR w składzie:
1.......................................................................- przewodniczący… głosów
2................................................................- wiceprzewodniczący... głosów
3...................................................................................- skarbnik... głosów
4…………………………………………………...……. - sekretarz… głosów
II. Komisja Rewizyjna w składzie:
1.......................................................................- przewodniczący…głosów
2................................................................- wiceprzewodniczący... głosów
3…………………………………………..…. - członek Komisji ……głosów

Podpisy Komisji Skrutacyjnej
1………………………………………2………………………………………….

Załącznik nr 3 do Regulaminu RR

DEKLARACJA DOBROWOLNYCH WPŁAT NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW KLASY ……… W ROKU
SZKOLNYM…………
(proponowana składka roczna uchwalona przez Radę Rodziców wynosi 200 zł.)
L.P.

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA

ZADEKLAROWANA
KWOTA

CZYTELNY PODPIS
RODZICA

Załącznik nr 4 do Regulaminu RR z dnia
ZGODA
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ STATUTOWĄ
RADY RODZICÓW PRZY XXXVII LO im. Jarosława Dąbrowskiego
_______________________
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

________________
(miejscowość, data)

Imię i nazwisko ucznia ____________________________________
Klasa _____________

Oświadczenie o wyrażeniu zgody
na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez RADĘ RODZICÓW PRZY XXXVII LO im. Jarosława Dąbrowskiego z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 1, 00-360 Warszawa jako Administratora moich danych osobowych oraz
danych
osobowych
mojego
dziecka/
podopiecznego
zawartych
w
dokumentach
deklaracji/oświadczeń/wniosków, w celu i zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności statutowej Rady
Rodziców.
Jestem jednocześnie świadomy/świadoma, iż:
 podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przeprowadzenia zbiórki środków na rzecz Rady
Rodziców przy XXXVII LO im. Jarosława Dąbrowskiego z siedzibą w Warszawie;
 posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem ich przetwarzania do momentu cofnięcia zgody;
 podane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”);
 moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia nauki dziecka w XXXVI LO
im. Jarosława Dąbrowskiego z siedzibą w Warszawie, a po jej zakończeniu zostaną zniszczone;
 jeśli uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO, mam prawo wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 Administratorem moich danych jest przewodniczący Rady Rodziców przy XXXVII LO im. Jarosława
Dąbrowskiego z siedzibą w Warszawie;
 kontakt z inspektorem ochrony danych u Administratora - jest możliwy przy użyciu danych kontaktowych
Rady Rodziców poprzez email: radarodzicow_37lo@onet.pl

____________________
data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

Wniosek o dofinansowanie z Funduszu Rady Rodziców przy XXXVII
LO im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Załącznik nr 5 do RRR

Nr………….../rok szkolny

Część I (wypełnia Wnioskodawca)
1) Imię i Nazwisko
Wnioskodawcy

3) Kontakt z Wnioskodawcą

2)
Pełniona
funkcja

E-mail

Nr telefonu

4) wnioskowana kwota dofinansowania

5) Sposób dofinansowania:

Przelew/gotówka*

…………………………………ZŁ.
6) Szczegółowy opis przedsięwzięcia (np. rodzaj, cel, zakres, termin, szacowana liczba uczestników, liczba i rodzaj nagród, przybliżona kalkulacja kosztów (rozeznanie
cenowe, może być w formie załącznika do wniosku itp.) i uzasadnienie. Punkt ten może być wypełniony w formie załącznika, wtedy wpisujemy w to miejsce „w
załączeniu”, a w załączniku wpisujemy „Pkt 6) do wniosku o dofinansowanie”

Data i czytelny podpis wnioskodawcy…………………………………………………….
7) Opinia Pedagoga Szkolnego

Data i czytelny podpis……………………..……………………………………..

8) Wniosek pod względem merytorycznym i formalnym opiniuję pozytywnie

Data i podpis oraz pieczątka Dyrektora LO lub jego Zastępcy
Część II (wypełnia Rada Rodziców)

11) Wymagany dowód ponoszonych kosztów
9)Wniosek

ZATWIERDZONO/ ODRZUCONO*

Zamówienie/Faktura/Rachunek/Paragon*
INNE………………………………………………

10) Kwota przyznanego dofinansowania
…………………..ZŁ.
słownie………………………………………………………….
13) Potwierdzenie wypłaty środków

Przewodniczący Rady Rodziców

Skarbnik

Data i Podpis

Data i Podpis

14) Uwagi (w tym miejsce na pokwitowanie odbioru kwoty z Kasy Rady Rodziców/ lub powód odrzucenia wniosku)

Kwituję odbiór kwoty……………………… data i czytelny podpis ……………………………………………………………………………………………………………………..
*-niepotrzebne skreślić

