Załącznik nr 1
do Regulaminu Rady Rodziców

Karta do głosowania na posiedzeniu Rady Rodziców

ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJĘ SIĘ
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Załącznik nr 2
do Regulaminu Rady Rodziców
Tabela do indywidualnego zbierania głosów

lp.

Imię i nazwisko

ZA

PRZECIW

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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WSTRZYMUJĘ
SIĘ

Załącznik nr 3
do Regulaminu Rady Rodziców
Karta do głosowania w wyborach do rady oddziałowej
klasy ....... SP nr 12 w Warszawie w roku szkolnym ................

lp.

Imię i nazwisko kandydata

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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ZA

Załącznik nr 4
do Regulaminu Rady Rodziców
Protokół wyborów do rady oddziałowej
W dniu ............................................. w SP nr 12 w Warszawie, przy ul. Górnośląskiej 45,
podczas zebrania rodziców oddziału .................. przeprowadzono wybory uzupełniające*
do rady oddziałowej.
Wybory przeprowadziła komisja skrutacyjna w składzie:
1. ......................................................................................
2. ......................................................................................

W głosowaniu tajnym udział wzięło .................. rodziców dzieci należących do tego oddziału.
Liczebność rady oddziałowej ustalono na ................ osób.*
Skład rady oddziałowej uzupełniono o ..... osobę/osoby.*
Zgłoszone zostały następujące kandydatury, na które oddano następującą liczbę głosów:
lp.

Imię i nazwisko kandydata

Liczba głosów

1.
2.
3.
4.
5.
Ponieważ ........ kandydatów otrzymało tę samą liczbę głosów, powtórzono głosowanie tylko
z udziałem tych kandydatów. W ponownym głosowaniu na ich kandydatury oddano
następującą liczbę głosów**:

* niepotrzebne skreślić
** wypełnić tylko w przypadku, jeżeli dwie lub więcej osób otrzymają równą liczbę głosów,
co prowadzi do przekroczenia ustalonej liczby członków rady oddziałowej
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lp.

Imię i nazwisko kandydata

Liczba głosów

1.
2.
3.
4.
5.

W wyniku przeprowadzonego głosowania do rady oddziałowej wybrane zostały
następujące osoby:
lp.

Imię i nazwisko

1.
2.
3.
4.
5.

Członkowie

rady

oddziałowej

wskazali

ze

swojego

grona

przedstawiciela

do Rady Rodziców w osobie:
lp.

Imię i nazwisko

nr telefonu, e-mail

1.

Na tym zebranie wyborcze zakończono.
Komisja skrutacyjna
.....................................
.....................................
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Załącznik nr 5
do Regulaminu Rady Rodziców

Deklaracja wysokości składki na fundusz Rady Rodziców
w roku szkolnym 20…/…
Jako rodzic ucznia/uczennicy* ................................................................. z klasy
.............. deklaruję opłacanie składki na fundusz Rady Rodziców SP nr 12 im.
Powstańców

Śląskich

w Warszawie

w

wysokości

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

zł

rocznie/semestralnie /miesięcznie*.
................................................
(czytelny podpis rodzica)
* niepotrzebne skreślić

___________________________________________
Informacja dla rodzica:
Deklaruję wpłacenie kwoty …….zł rocznie/semestralnie /miesięcznie*.
Sugerowana minimalna wysokość składki to 150 zł rocznie (75 zł na semestr
lub 15 zł miesięcznie).
Zadeklarowaną kwotę składki należy wpłacić na rachunek bankowy Rady
69 1240 1024 1111 0010 2097 7530
Rada zapewnia także możliwość opłacania Składek gotówką w dniach zebrań rodziców,
przy stoisku w hallu wejściowym Szkoły.
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Załącznik nr 6
do Regulaminu Rady Rodziców
...................................................
(nazwa i dane teleadresowe)

.................................................
(miejscowość, data)

Rada Rodziców
SP nr 12 im. Powstańców Śląskich
ul. Górnośląska 45, 00-458 Warszawa

WNIOSEK
Działając w trybie § 50 Regulaminu Rady, zwracam się z prośbą o wsparcie finansowe realizacji
następującego zadania/następujących zadań*:
lp.

Nazwa zadania

Kwota wsparcia (w zł)

1.
2.
RAZEM:
Uprzejmie proszę o:
refundację wskazanej kwoty / przekazanie środków na następujący nr r-ku bankowego*:
…………………………………………………………………………………………………………....
Jednocześnie w przypadku zaakceptowania wniosku zobowiązuję się do:
-

przekazania w uzgodnionym terminie faktury zgodnej merytorycznie z wnioskiem
i poprawnej pod względem formalnym i rachunkowym;

-

oznaczenia składników majątkowych, nabytych w ramach realizacji zadania, następującą
informacją: „zakup sfinansowano z funduszy Rady Rodziców SP nr 12 im. Powstańców
Śląskich w Warszawie“.

Do kontaktów z Radą Rodziców ws. wniosku wyznaczam:
....................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko, nr telefonu osoby wyznaczonej)

...............................................
(podpis wnioskodawcy)
* niepotrzebne skreślić
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