
 

PROTOKÓŁ 

WYBORÓW KLASOWEJ  RADY RODZICÓW  kl. …..  

Zespołu Szkół Sportowych w Człuchowie 

odbytych w dniu ………………….. 

 

 

1. Zebranie prowadził wychowawca klasy Pan(i) …………………………………………. 

2. Zebranie protokołował Pan(i) …………………………………………………………… 

3. W wyborze Klasowej Rady Rodziców wzięło udział …………. uprawnionych. 

4. Zgłoszono następujące kandydatury: 

1) p. ……………………………………… 

2) p. ……………………………………… 

3) p. ……………………………………… 

4) p. ……………………………………… 

5) p. ……………………………………… 

 

5. Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. 

6. W głosowaniu tajnym głosów ważnych oddanych ……………. . 

7. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów: 

1) p. ……………………………………… 

2) p. ……………………………………… 

3) p. ……………………………………… 

4) p. ……………………………………… 

5) p. ……………………………………… 

 

8. Zgodnie z regulaminem wyborów stwierdza się, że członkami Klasowej Rady Rodziców 

zostali: 

1) p. ……………………………………… 

2) p. ……………………………………… 

3) p. ……………………………………… 

 

 

 

 

 

Wychowawca klasy:       Podpisy 

       Członkowie Klasowej Rady Rodziców: 

……………………………     

1. …………………………………… 

2. …………………………………… 

3. …………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

………………………, dn. ………………… 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 

 

Niniejszym zgodnie oświadczamy, że w roku szkolnym ………………………….. 

 

1) Przewodniczącym Klasowej  Rady Rodziców kl. ……….  jest 

Pan(i) …………………………………………. 

 

2) Przedstawicielem Klasowej  Rady Rodziców w Radzie Rodziców Zespołu Szkół 

 

Sportowych jest Pan(i) …………………………………….., zam. ……………………  

 

……………………………………………............., tel. ………………………………. 

 

 

Członkowie Klasowej  Rady Rodziców: 

1. …………………………………… 

2. …………………………………… 

3. …………………………………… 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH IM. POLSKICH 

OLIMPIJCZYKÓW W CZŁUCHOWIE 

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informujemy, że: 

1. administratorem przekazanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych im. Polskich 

Olimpijczyków w Człuchowie, adres: ul. Koszalińska 2b, 77-300 Człuchów, tel. 59 82 21 157, 

2. administrator powołał Inspektora Danych Osobowych- Beata Fudala kontakt: e-mail: iod@poeksit.czluchow.org.pl,  

3. Celem przetwarzania jest realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem Rady Rodziców w szkole. 

4. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcom. 

5. dane osobowe przetwarzane są na okres danego roku szkolnego, w którym nastąpiły wybory do rady klasowej. 

6. podanie danych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach niezbędne do realizacji zadań szkoły,   

ich niepodanie będzie skutkować niemożnością realizacji w/w zadania, 

7. Pani/ Pana oraz ucznia dane nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w procesie 

profilowania. 

8. Rodzice/ opiekunowie i nauczyciele mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie 

zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

9. Dyrektor szkoły nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. Decyzje 

dotyczące przetwarzania danych osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany, w tym nie profiluje. 

 

 

………………………………………. 
(podpis przedstawiciela Klasowej Rady Rodziców) 

mailto:iod@poeksit.czluchow.org.pl

