
Regulamin zasad komunikacji i form przepływu informacji pomiędzy Prezydium Rady Rodziców 

(PRR) a członkami Rady Rodziców (cRR) 

 

§1 

Powszechnie przyjętym narzędziem komunikacji pomiędzy  PRR a cRR jest poczta elektroniczna. 

§2 

CRR oraz PRR dobrowolnie udostępniają swoje adresy mailowe Przewodniczącemu RR. 

§3 

CRR oraz PRR dobrowolnie udostępniają również swoje prywatne numery telefonów komórkowych, 

w celu konieczności pilnego skontaktowania się w sprawie dotyczącej Rady Rodziców. 

§4 

Każdy cRR oraz PRR wyraża pisemną zgodę na wykorzystywanie jego adresu email  

i numeru telefonu w celu otrzymywania informacji od PRR oraz w celu udostępnienia jego adresu 

email grupie adresatów – cRR. 

§5 

Wzór pisemnej zgody, o której mowa w §4 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

§6 

PRR na podstawie pisemnej zgody, o której mowa w §3, tworzy grupę adresatów, którą następnie 

podaje do wiadomości cRR, którzy wyrazili zgodę na udostępnienie swoich adresów email. 

§7 

CRR, którzy nie wyrazili zgody na udostępnienie swojego adresu email do grupy adresatów oraz 

numeru telefonu zobowiązani są do ustalenia z PRR formy otrzymywania komunikatów/informacji od 

PRR. 

§8 

Dobrowolność udostępniania swojego adresu email oraz numeru telefonu nie może ograniczać 

przepływu informacji pomiędzy wszystkimi cRR a PRR. 

 

§9 

Każdy cRR ma prawo na bieżąco komunikować się z PRR w sprawach szkoły i RR, kierując swoje 

emaile bezpośrednio na adres email RR bądź wyłącznie do udostępnionej przez RR grupy adresatów. 

 



§10 

PRR ma obowiązek wszystkie sprawy, wymagające podania do wiadomości cRR, przekierowywać 

również do tych cRR, którzy nie wyrazili zgody na udostępnienie swoich adresów email  

i numerów telefonów, z zachowaniem ustalonego sposobu komunikacji, o którym mowa w §7.



Załącznik nr 1 do Regulaminu zasad komunikacji i form przepływu informacji pomiędzy Prezydium 

Rady Rodziców (PRR) a członkami Rady Rodziców (cRR) 

 

Zgoda na wykorzystywanie adresu email i numeru telefonu w celu otrzymywania informacji od 

Prezydium RR oraz w celu udostępnienia adresu email do grupy adresatów. 

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam* zgody na wykorzystanie mojego email: 

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

oraz numeru telefonu: 

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

w celu otrzymywania informacji od Prezydium RR oraz w celu udostępnienia adresu email do grupy 

adresatów. 

 

 

Data:…………………………..                       Podpis osoby wyrażającej zgodę…………………………………………………. 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 


