
Załącznik nr 1 do Regulaminu RR 

 

 

  

Protokół z wyborów do Rady Rodziców  

przy LO w Centrum Edukacyjnym  

„Radosna Nowina” w Piekarach 

 
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 LO w Centrum Edukacyjnym  

„Radosna Nowina” w Piekarach 

 
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 z dnia  

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ STATUTOWĄ RADY RODZICÓW  

PRZY LO W CENTRUM EDUKACYJNYM „RADOSNA NOWINA 2000” 

 W PIEKARACH 

 

___________________________ 

                                                                                                        (miejscowość, data) 

_____________________________________ 

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)  

 

___________________ 

Imię i nazwisko ucznia 

 

_____ 

Klasa  

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez RADĘ RODZICÓW przy LO w Centrum 

Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000”, Piekary 2, 32-060 Liszki 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 LO w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000”, Piekary 2, 

32-060 Liszki 

 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 LO w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000”, Piekary 2, 32-060 Liszki, 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 LO w Centrum 

Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000”, Piekary 2, 32-060 Liszki; 

 kontakt z inspektorem ochrony danych u Administratora - jest możliwy przy użyciu danych 

kontaktowych Rady Rodziców poprzez email: rada.rodzicow@radosnanowina.pl 

 

 

data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

___________________________________ 

mailto:rada.rodzicow@radosnanowina.pl

