ZAŁĄCZNIK
DO UCHWAŁY RADY PEDAGOGICZNEJ z DNIA 10.02.2022 r.
X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W POZNANIU
Przyjęto następujące zmiany w Statucie:
PRZED ZMIANĄ

PO ZMIANIE

§ 2 ust. 11
§ 2 ust. 11
„W przypadkach szczególnych, związanych z koniecznością powtarzania klas, uchyla się
maksymalny okres uczęszczania do dziennego liceum wynosi do ukończenia
21 roku życia, a w przypadku uczniów posiadających orzeczenie poradni
psychologiczno-pedagogicznej do ukończenia 24 roku życia.”
§ 11
§ 11
„Programy nauczania – wymagania, zasady dopuszczania do użytku otrzymuje brzmienie: „Programy nauczania – wymagania i zasady określone
w szkole.”
są w Ustawie o Systemie Oświaty”
§ 11 ust. 2
§ 11 ust. 2
„Program nauczania obejmuje treści nauczania ustalone dla danych zajęć uchyla się
edukacyjnych w podstawie programowej ułożone chronologicznie, ze
wskazaniem celów kształcenia i wychowania zawartymi w podstawie
programowej kształcenia ogólnego. Program nauczania może zawierać treści
wykraczające poza zakres treści kształcenia ustalone w podstawie
programowej, pod warunkiem, że treści wykraczające poza podstawę
programową:
uwzględniają aktualny stan wiedzy naukowej, w tym metodycznej;
są przystosowane do danego poziomu kształcenia pod względem stopnia
trudności, formy przekazu, właściwego doboru pojęć, nazw, terminów
i sposobu ich wyjaśniania;

wraz z treściami zawartymi w podstawie programowej stanowią logiczną
całość.”
§ 11 ust. 3
§ 11 ust. 3
„Program nauczania zaproponowany przez nauczyciela musi być uchyla się
dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony
i powinien uwzględniać warunki dydaktyczne i lokalowe szkoły,
zainteresowania uczniów, lokalizację szkoły, warunki środowiskowe
i społeczne uczniów.”
§ 11 ust. 4
§ 11 ust. 4
„Program nauczania na cały etap edukacyjny opracowuje nauczyciel lub uchyla się
zespół nauczycieli.”
§ 11 ust. 14
§ 11 ust. 14
„Program nauczania może zawierać treści wykraczające poza zakres treści uchyla się
kształcenia ustalone w podstawie programowej, pod warunkiem, że treści
wykraczające poza podstawę programową:
uwzględniają aktualny stan wiedzy naukowej, w tym, metodycznej;
są przystosowane do danego poziomu kształcenia pod względem stopnia
trudności, formy przekazu, właściwego doboru pojęć, nazw, terminów
i sposobu ich wyjaśniania;
wraz z treściami zawartymi w podstawie programowej stanowią logiczną
całość.”
§ 16 ust. 5
§ 16 ust. 5
„Ustala się w szkole następujący sposób informowania rodziców (prawnych wykreśla się sformułowanie: „(prawnych opiekunów)”
opiekunów) o postępach uczniów (…)”
§ 16 ust. 5 fragment
§ 16 ust. 5 fragment
„oceny są upubliczniane dla poszczególnych uczniów i rodziców (prawnych wykreśla się sformułowanie: „(prawnych opiekunów)”
opiekunów) za pośrednictwem dziennika elektronicznego. W przypadku

problemów z dostępem do dziennika elektronicznego, uczeń lub rodzic może
zwrócić się do wychowawcy z prośbą o wydruk wykazu ocen;”
§ 16 ust. 5 fragment
§ 16 ust. 5 fragment
„zainteresowani rodzice (prawni opiekunowie) mogą uzyskać informację wykreśla się sformułowanie: „(prawni opiekunowie)”
o postępach dziecka w czasie konsultacji indywidualnych określonych
w kalendarzu spotkań z rodzicami lub w terminach wcześniej uzgodnionych”
§ 16 ust. 6
„W przypadku dłuższej (powyżej dwóch tygodni) nieusprawiedliwionej na
bieżąco nieobecności ucznia w szkole wychowawca powiadamia o tym
rodziców – telefonicznie lub pisemnie, w celu wyjaśnienia przyczyn
nieobecności;”

§ 16 ust. 6
otrzymuje brzmienie: „W przypadku dłuższej (powyżej dwóch tygodni)
nieusprawiedliwionej na bieżąco nieobecności ucznia w szkole wychowawca
powiadamia o tym rodziców uczniów niepełnoletnich – telefonicznie lub
pisemnie, w celu wyjaśnienia przyczyn nieobecności;”

§ 21 ust. 7
§ 21 ust. 7
„Dyrektor szkoły w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, wykreśla się sformułowanie: „(prawnych opiekunów)”
uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych w danym
roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych, o których mowa w ust. 4.”
§ 21 ust. 10
§ 21 ust. 10
„W dniach wolnych od zajęć, o których mowa w ust. 4, w szkole wykreśla się sformułowanie: „prawnych opiekunów”
organizowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Dyrektor szkoły
zawiadamia rodziców/prawnych opiekunów o możliwości udziału uczniów w
tych zajęciach w formie komunikatu przekazywanego za pomocą dziennika
elektronicznego.”
§ 22 ust. 1
§ 22 ust. 1
Uczniom szkoły na życzenie rodziców (prawnych opiekunów) lub wykreśla się sformułowanie: „(prawnych opiekunów)”
pełnoletniego ucznia szkoła organizuje naukę religii/etyki zgodnie
z odrębnymi przepisami.

§ 23 ust. 2
„Uczeń szkoły nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w ust. 1, jeżeli
jego rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie
pisemnej sprzeciw wobec udziału ucznia w zajęciach.”

§ 23 ust. 2
otrzymuje brzmienie: „Uczeń nie bierze udziału w zajęciach o których mowa
w ust 1., jeżeli:
a) rodzice ucznia niepełnoletniego zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie
pisemnej rezygnację z udziału ucznia w tych zajęciach;
b) uczeń pełnoletni zgłosi dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację
z udziału w tych zajęciach.”

§ 24 ust. 1 fragment
„w przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o ograniczonych
możliwościach wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, dyrektor
szkoły, na wniosek rodzica ucznia albo na wniosek ucznia pełnoletniego,
zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na lekcjach
wychowania fizycznego na czas określony w tej opinii. Uczeń jest
zobowiązany uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego. Nauczyciel
prowadzący zajęcia z wychowania fizycznego dostosowuje wymagania
edukacyjne do możliwości ucznia;”

§ 24 ust. 1 fragment
otrzymuje brzmienie: „w przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza
o ograniczonych możliwościach wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, dyrektor szkoły, na wniosek rodzica ucznia niepełnoletniego albo na
wniosek ucznia pełnoletniego, zwalnia ucznia z wykonywania określonych
ćwiczeń fizycznych na lekcjach wychowania fizycznego na czas określony
w tej opinii. Uczeń jest zobowiązany uczestniczyć w zajęciach wychowania
fizycznego. Nauczyciel prowadzący zajęcia z wychowania fizycznego
dostosowuje wymagania edukacyjne do możliwości ucznia”

§ 24 ust. 1 fragment
„w przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o braku możliwości
uczestniczenia ucznia na zajęciach wychowania fizycznego, dyrektor szkoły
zwalania ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego. Uczeń jest
obowiązany przebywać na zajęciach pod opieką nauczyciela, chyba że
rodzice ucznia złożą oświadczenie o zapewnieniu dziecku opieki na czas
trwania lekcji wychowania fizycznego (zwolnienia tylko z pierwszych
i ostatnich lekcji w planie zajęć). W dokumentacji przebiegu nauczania
zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „ zwolniona”.”

§ 24 ust. 1 fragment
otrzymuje brzmienie: „w przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza
o braku możliwości uczestniczenia ucznia na zajęciach wychowania
fizycznego, dyrektor szkoły zwalania ucznia z realizacji zajęć wychowania
fizycznego. Uczeń jest obowiązany przebywać na zajęciach pod opieką
nauczyciela, chyba że rodzice ucznia niepełnoletniego złożą pisemne
oświadczenie o zapewnieniu dziecku opieki na czas trwania lekcji
wychowania fizycznego (zwolnienia tylko z pierwszych i ostatnich lekcji
w planie zajęć). Uczeń pełnoletni może samodzielnie zwolnić się
u nauczyciela z wspomnianych zajęć składając pisemne oświadczenie.
W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje
się „zwolniony” albo „ zwolniona”.”

§ 25
„Dyrektor szkoły na wniosek rodziców ucznia oraz na podstawie opinii
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej oraz
na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenia
o potrzebie indywidualnego nauczania zwalania do końca danego etapu
edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją,
z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem z nauki drugiego
języka nowożytnego. W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny
klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.”

§ 25
„Dyrektor szkoły na wniosek rodziców ucznia niepełnoletniego lub wniosek
ucznia pełnoletniego oraz na podstawie opinii poradni psychologicznopedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej oraz na podstawie orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenia o potrzebie indywidualnego
nauczania zwalania do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą
słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami
sprzężonymi lub z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera), z nauki drugiego
języka nowożytnego. W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny
klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.”

§ 27
§ 27
„Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, uchyla się
w drodze decyzji administracyjnej może zezwolić, po spełnieniu
wymaganych warunków na spełnianie obowiązku nauki poza szkołą.”
§ 40
„Każdy rodzic (prawny opiekun) ma prawo skorzystać z dobrowolnego
grupowego ubezpieczenia swojego dziecka (a w przypadku uczniów
pełnoletnich sam uczeń) od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Obowiązkiem wszystkich rodziców jest wykupienie ubezpieczenia od
kosztów leczenia i następstw od nieszczęśliwych wypadków podczas
wyjazdów zagranicznych. Wymóg ten dotyczy także nauczycieli.”

§ 40
otrzymuje brzmienie: „Obowiązkiem wszystkich rodziców uczniów
niepełnoletnich lub uczniów pełnoletnich jest wykupienie ubezpieczenia od
kosztów leczenia i od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas
wyjazdów zagranicznych. Wymóg ten dotyczy także nauczycieli.”

§ 42
„Ochrona danych osobowych uczniów i rodziców/prawnych opiekunów.”

§ 42
wykreśla się sformułowanie: „prawnych opiekunów”

§ 42 ust. 1
§ 42 ust. 1
„Administratorem danych osobowych uczniów i rodziców/prawnych wykreśla się sformułowanie: „prawnych opiekunów”
opiekunów jest X Liceum Ogólnokształcące im. Przemysła II w Poznaniu. „

§ 42 ust. 3
§ 42 ust. 3
„Szkoła przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym dla realizacji otrzymuje brzmienie: „Szkoła przetwarza dane osobowe w zakresie
zadań i obowiązków wynikających z ustawowych przepisów oświatowych.” niezbędnym dla realizacji zadań i obowiązków wynikających z ustawowych
przepisów oświatowych (Ustawa Prawo Oświatowe, art. 30a)”
§ 42 ust. 4
§ 42 ust. 4
„Nauczyciele oraz inne osoby pełniące funkcje w szkole lub wykonujące uchyla się
pracę w szkole są obowiązani do zachowania w poufności informacji
uzyskanych w związku z pełnioną funkcją lub wykonywana pracą dotyczących
danych osobowych zwykłych i szczególnej kategorii przetwarzania.”
§ 42 ust. 5
§ 42 ust. 5
„Zapisów ust. 4 nie stosuje się:
uchyla się
w przypadku zagrożenia zdrowia ucznia;
jeżeli uczeń, a w przypadku ucznia niepełnoletniego jego rodzic, wyraził
zgodę na ujawnienie określonych informacji;
w przypadku, gdy przewidują to przepisy szczególne.”
§ 42 ust. 6
§ 42 ust. 6
„Zasady ochrony danych oraz związana z tym dokumentacja nie stanowią uchyla się
informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.).”
§ 44 ust. 5
„O udzielanie pomocy psychologiczno–pedagogicznej mogą wnioskować:
rodzice ucznia/prawni opiekunowie;”

§ 44 ust. 5
wykreśla się sformułowanie: „prawni opiekunowie”

§ 46 ust. 15
§ 46 ust. 15
„Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno–wyrównawczymi i specjalistycznymi otrzymuje brzmienie: „Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno–wyrównawymaga zgody rodzica.„
wczymi i specjalistycznymi wymaga zgody rodzica ucznia niepełnoletniego
lub zgody ucznia pełnoletniego.”

§ 47 ust. 3 fragment
§ 47 ust. 3 fragment
„współpracę z pielęgniarką szkolną, rodzicami, opiekunami uczniów wykreśla się sformułowanie: „opiekunami”
w sprawach ich zdrowia;”
§ 50 ust. 1
„Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie orzeczenia poradni
psychologiczno–pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia
z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją ze sprzężonymi
niepełnosprawnościami lub autyzmem z nauki drugiego języka obcego do
końca danego etapu edukacyjnego.”

§ 50 ust. 1
otrzymuje brzmienie: „Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców, względnie
wniosek ucznia pełnoletniego oraz na podstawie opinii poradni
psychologiczno–pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia
z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją ze sprzężonymi
niepełnosprawnościami lub autyzmem (w tym z zespołem Aspergera) z nauki
drugiego języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego.”

§ 53 ust. 13
„Na podstawie orzeczenia, opinii o aktualnym stanie zdrowia ucznia oraz
wniosków z obserwacji nauczycieli i w uzgodnieniu z rodzicami ucznia,
dyrektor szkoły organizuje różne formy uczestniczenia ucznia w życiu szkoły,
w tym udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia,
uroczystościach i imprezach szkolnych oraz wybranych zajęciach
edukacyjnych. Wszelkie informacje o możliwościach uczestniczenia dziecka
oraz stanowisko rodziców/prawnych opiekunów odnotowywane są w
Dzienniku nauczania indywidualnego.”

§ 53 ust. 13
„Na podstawie orzeczenia, opinii o aktualnym stanie zdrowia ucznia oraz
wniosków z obserwacji nauczycieli i w uzgodnieniu z rodzicami ucznia
niepełnoletniego lub w uzgodnieniu z uczniem pełnoletnim , dyrektor szkoły
organizuje różne formy uczestniczenia ucznia w życiu szkoły, w tym udział
w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach
i imprezach szkolnych oraz wybranych zajęciach edukacyjnych. Wszelkie
informacje o możliwościach uczestniczenia dziecka oraz stanowisko
rodziców odnotowywane są w Dzienniku nauczania indywidualnego.”

§ 53 ust. 15
„Dyrektor szkoły zaprzestaje organizacji nauczania indywidualnego na
wniosek rodziców/prawnych opiekunów wraz z załączonym zaświadczeniem
lekarskim, z którego wynika, że stan zdrowia ucznia umożliwia uczęszczanie
ucznia do szkoły. Dyrektor szkoły w przypadku zawieszenia nauczania
indywidualnego jest zobowiązany powiadomić poradnię pp, która wydała
orzeczenie oraz organ prowadzący szkołę.”

§ 53 ust. 15
otrzymuje brzmienie: „Dyrektor szkoły zaprzestaje organizacji nauczania
indywidualnego na wniosek rodziców, względnie na wniosek ucznia
pełnoletniego, wraz z załączonym zaświadczeniem lekarskim, z którego
wynika, że stan zdrowia ucznia umożliwia uczęszczanie ucznia do szkoły.
Dyrektor szkoły w przypadku zawieszenia nauczania indywidualnego jest
zobowiązany powiadomić poradnię pp, która wydała orzeczenie oraz organ
prowadzący szkołę.”

§ 54 ust. 5
§ 54 ust. 5
„Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na ITN mogą wystąpić:
otrzymuje brzmienie: „Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na ITN mogą
uczeń - za zgodą rodziców (prawnych opiekunów);
wystąpić:
rodzice (prawni opiekunowie) ucznia;
uczeń - za zgodą rodziców;
wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których rodzice ucznia;
dotyczy wniosek – za zgodą rodziców (prawnych opiekunów).”
wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których
dotyczy wniosek – za zgodą rodziców.”
§ 60 ust. 1 fragment
§ 60 ust. 1 fragment
„wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem otrzymuje brzmienie: „wstrzymuje wykonanie uchwał stanowiących Rady
i zawiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący;”
Pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia o tym organ prowadzący
i nadzorujący;”
§ 60 ust. 1 fragment
§ 60 ust. 1 fragment
„udziela na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), po spełnieniu wykreśla się sformułowanie: „prawnych opiekunów”
ustawowych wymogów zezwoleń na spełnianie obowiązku nauki w formie
indywidualnego nauczania;”
§ 60 ust. 1 fragment
„na udokumentowany wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na
podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym
specjalistycznej, zwalnia ucznia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia
z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją,
z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem z nauki drugiego
języka obcego; ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
zwalnia na podstawie tego orzeczenia;”

§ 60 ust. 1 fragment
na udokumentowany wniosek rodziców uczniów niepełnoletnich lub
wniosek ucznia pełnoletniego, oraz na podstawie opinii poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia do
końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją
rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem
(w tym z zespołem Aspergera), z nauki drugiego języka obcego; ucznia
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zwalnia na podstawie
tego orzeczenia;

§ 62 ust. 8 fragment
§ 62 ust. 8 fragment
„może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny na prośbę ucznia lub jego wykreśla się sformułowanie: „prawnych opiekunów”
rodziców (prawnych opiekunów) nie klasyfikowanego z powodu
nieobecności nieusprawiedliwionej, przekraczającej połowę czasu
przeznaczonego na zajęcia edukacyjne w szkolnym planie nauczania;”

§ 62 ust. 8 fragment
§ 62 ust. 8 fragment
„podejmuje uchwały w sprawie wniosku do Kuratora o przeniesienie ucznia uchyla się
do innej szkoły lub skreślenia z listy ucznia pełnoletniego”
§ 62 ust. 9 fragment
§ 62 ust. 9 fragment
„opiniuje wniosek do poradni psychologiczno-pedagogicznej o zdiagno- wykreśla się sformułowanie: „prawnego opiekuna”
zowanie problemów ucznia, w przypadku braku efektywności udzielanej
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, po wcześniejszej zgodzie
rodzica/prawnego opiekuna.”
§ 62 ust. 13
„Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami
prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie
zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór
pedagogiczny (…)”

§ 62 ust. 13
otrzymuje brzmienie: „Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał
stanowiących niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania
uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz
organ sprawujący nadzór pedagogiczny (…)”

§ 63 ust. 3
§ 63 ust. 3
„W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel rodziców/prawnych wykreśla się sformułowanie: „prawnych opiekunów”
opiekunów z każdego oddziału szkolnego wchodzącego w skład X Liceum
Ogólnokształcącego im. Przemysła II w Poznaniu.”
§ 63 ust. 11
„(…) w wyborach czynne i bierne prawo wyborcze ma jeden rodzic lub
opiekun ucznia szkoły”
§ 64 ust. 3
„Wybierane corocznie organy Samorządu są jedynymi reprezentantami
ogółu uczniów.”

§ 63 ust. 11
wykreśla się sformułowanie: „lub opiekun”
§ 64 ust. 3
otrzymuje brzmienie: „Tryb działania organów Samorządu regulowany jest
przez Regulamin Samorządu Uczniowskiego X LO.”

§ 64 ust. 4
§ 64 ust. 4
„Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi uchyla się
wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących
realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem
i stawianymi wymaganiami;
prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych
proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania
własnych zainteresowań;
prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem;
prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu;
opiniowania organizacji szkoły, a szczególności dni wolnych od zajęć.”
§ 64 ust. 5
§ 64 ust. 5
„Samorząd ma prawo składać zapytania w sprawie szkolnej każdemu uchyla się
organowi szkoły.”
§ 64 ust. 6
§ 64 ust. 6
„Podmiot, do którego Samorząd skierował zapytanie lub wniosek, winien uchyla się
ustosunkować się do treści zapytania lub wniosku w ciągu najpóźniej 14 dni.
Sprawy pilne wymagają odpowiedzi niezwłocznej.”
§ 76 ust. 2
§ 76 ust. 2
„(…) współpraca z rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach ich zdrowia, wykreśla się sformułowanie: „opiekunami”
organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom;”
§ 87
po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„Formą usprawiedliwienia nieobecności ucznia w szkole jest pisemne
oświadczenie (dopuszczalna jest forma elektroniczna poprzez zapis
w dzienniku Librus). Usprawiedliwienia dokonuje rodzic ucznia niepełnoletniego albo uczeń pełnoletni.”

§ 88 ust. 6
§ 88 ust. 6
„Wszyscy członkowie społeczności szkolnej odpowiadają za dobra uchyla się
materialne zgromadzone w szkole.”
§ 88 ust. 7
§ 88 ust. 7
„Uczeń i jego rodzice odpowiadają materialnie za świadomie wyrządzone uchyla się
przez ucznia szkody.”
§ 89 ust. 1 fragment
§ 89 ust. 1 fragment
„wiedzy o uprawnieniach przysługujących uczniowi szkoły; dostępu do wykreśla się sformułowanie: „wiedzy o uprawnieniach przysługujących
statutu szkoły oraz innych dokumentów wewnątrzszkolnych;”
uczniowi szkoły”
§ 89 ust. 3
§ 89 ust. 3
„Skargę w formie pisemnej składa się do Dyrektora szkoły w ciągu 14 dniu od otrzymuje brzmienie: „Skargę składa się do Dyrektora szkoły, który
wystąpienia naruszenia praw ucznia.”
podejmuje działania wyjaśniające. Dyrektor szkoły, udziela odpowiedzi
zainteresowanemu uczniowi, względnie rodzicom ucznia niepełnoletniego
i podejmuje stosowną decyzję w ciągu 14 dni od zgłoszenia skargi.”
§ 89 ust. 4
§ 89 ust. 4
„W przypadku gdy osobą naruszającą prawa ucznia jest Dyrektor, skargę uchyla się
składa się do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem
Dyrektora szkoły w terminie 14 dni od wystąpienia sytuacji naruszającej
prawa ucznia.”
§ 89 ust. 5 fragment
§ 89 ust. 5 fragment
„podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora szkoły oraz wykreśla się sformułowanie: „oraz Rady Pedagogicznej”
Rady Pedagogicznej;”
§ 90 ust. 1 fragment
§ 90 ust. 1 fragment
„rodzice ucznia dostarczają wychowawcy klasy pisemne zwolnienie, otrzymuje brzmienie: „rodzice ucznia niepełnoletniego dostarczają wychow którym wyraźnie zaznaczą, że przejmują odpowiedzialność za ucznia w wawcy klasy pisemne zwolnienie, w którym wyraźnie zaznaczą, że przejmują
czasie jego nieobecności na zajęciach.”
odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności na zajęciach.”

§ 90 ust. 1
na końcu dodaje się fragment w brzmieniu:
„uczeń pełnoletni dostarcza wychowawcy klasy oświadczenie o nieuczestniczeniu w w/w zajęciach”
§ 93 ust. 1
§ 93 ust. 1
„Uczeń na odpowiedzialność swoją i rodziców lub prawnych opiekunów wykreśla się sformułowanie: „lub prawnych opiekunów”
przynosi do szkoły telefon komórkowy lub inne urządzenia elektroniczne.”
§ 93 ust. 2
„Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie tego rodzaju sprzętu”

§ 93 ust. 2
uchyla się

§ 96 pkt. f
„praca na rzecz szkoły”

§ 96 pkt. f
uchyla się

§ 96 pkt. i
„naganę z ostrzeżeniem skreślenia z listy uczniów;”

§ 96 pkt. i
uchyla się

§ 96 pkt. j
„skreślenie z listy uczniów zgodnie z uchwałą Rady Pedagogicznej”

§ 96 pkt. j
otrzymuje brzmienie: „skreślenie z listy uczniów przez Dyrektora na
podstawie uchwały stanowiącej Rady Pedagogicznej;”

§ 96 pkt. k
§ 96 pkt. k
„na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej Dyrektor może wystąpić uchyla się
z wnioskiem do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły, gdy
ten:
- umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi,
- dopuszcza się kradzieży,
- wchodzi w kolizje z prawem,
- demoralizuje innych uczniów,
- permanentnie narusza postanowienia statutu.”

§ 96 fragment:
„Kara wymierzana jest na wniosek:
l/ wychowawcy, nauczyciela, dyrektora, innego pracownika szkoły,
m/ Rady Pedagogicznej,
n/ innych osób;”

§ 96 fragment:
uchyla się

§ 96 fragment:
„Od wymierzonej kary uczniowi przysługuje prawo do:
a/ wystąpienia do dyrektora w ciągu 3 dni od daty powiadomienia go
o wymierzonej karze z wnioskiem o jej uzasadnienie,
b/ wystąpienia pisemnego w ciągu 7 dni od daty powiadomienia go
o wymierzonej karze do Rady Pedagogicznej o ponowne rozpatrzenie jego
sprawy,
c/ odwołania się od decyzji Rady Pedagogicznej do kuratora oświaty w ciągu
7 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej karze.”

§ 96 fragment:
otrzymuje brzmienie: „Od wymierzenia kary, względnie przyznania uczniowi
nagrody, przysługuje uczniowi odwołanie: wystąpienie do dyrektora w ciągu
3 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej karze lub nagrodzie
z wnioskiem o jej uzasadnienie.

Rozdział 6
„Zasady przeniesienia ucznia do innej szkoły lub skreślenia z listy”

Rozdział 6
otrzymuje brzmienie: „Zasady skreślenia ucznia z listy”

§ 97
§ 97
„Szczegółowe zasady przeniesienie ucznia do innej szkoły lub skreślenia otrzymuje brzmienie: „Szczegółowe zasady skreślenia ucznia z listy uczniów.”
z listy uczniów.”
§ 97 ust. 1
§ 97 ust. 1
„Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o rozpoczęcie procedury karnego otrzymuje brzmienie: „Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę stanowiącą
przeniesienia do innej szkoły lub w przypadku ucznia pełnoletniego – o rozpoczęcie procedury skreślenia ucznia z listy uczniów.”
skreślenia z listy uczniów. Decyzję w sprawie przeniesienia do innej szkoły
podejmuje Wielkopolski Kurator Oświaty.”
§ 97 ust. 2
§ 97 ust. 2
„Wykroczenia stanowiące podstawę do złożenia wniosku o przeniesienie do otrzymuje brzmienie: „Wykroczenia stanowiące podstawę do złożenia
innej szkoły lub skreślenia z listy uczniów:”
wniosku o skreślenie ucznia z listy uczniów:”

§ 97 ust. 3
„Wyniki w nauce nie mogą
o przeniesienie do innej szkoły.”

być

podstawą

do

§ 97 ust. 3
wnioskowania uchyla się

§ 98
§ 98
„Procedura postępowania w przypadku karnego przeniesienia do innej otrzymuje brzmienie: „Procedura postępowania w przypadku skreślenia
szkoły lub skreślenia z listy uczniów:”
ucznia z listy uczniów”
§ 98 ust. 1
§ 98 ust. 1
„Podstawą wszczęcia postępowania jest sporządzenie notatki o zaistniałym otrzymuje brzmienie: „Podstawą wszczęcia postępowania jest zawiadozdarzeniu oraz protokół zeznań świadków zdarzenia. Jeśli zdarzenie jest mienie o zaistnieniu zdarzenia do Dyrektora Szkoły.”
karane z mocy prawa (kpk), Dyrektor niezwłocznie powiadamia organa
ścigania;”
§ 98 ust. 3
„Uczeń ma prawo wskazać swoich rzeczników obrony. Rzecznikami ucznia
mogą być wychowawca klasy, pedagog (psycholog) szkolny, Rzecznik Praw
Ucznia. Uczeń może się również zwrócić o opinię do Samorządu
Uczniowskiego.”

§ 98 ust. 3
otrzymuje brzmienie: „Dyrektor szkoły zwraca się do samorządu
uczniowskiego o opinię w sprawie skreślenia z listy danego ucznia. Samorząd
Uczniowski w ciągu 7 dni wydaje opinię w tej sprawie. Brak wyrażenia opinii
oznacza zgodę na skreślenie.”

§ 98 ust. 4
§ 98 ust. 4
„Wychowawca ma obowiązek przedstawić Radzie Pedagogicznej pełną uchyla się
analizę postępowania ucznia jako członka społeczności szkolnej. Podczas
przedstawiania analizy, wychowawca klasy zobowiązany jest zachować
obiektywność. Wychowawca klasy informuje RP o zastosowanych
dotychczas środkach wychowawczych i dyscyplinujących, zastosowanych
karach regulaminowych, rozmowach ostrzegawczych, ewentualnej pomocy
psychologiczno-pedagogicznej itp. „
§ 98 ust. 5
§ 98 ust. 5
„Rada Pedagogiczna w głosowaniu tajnym, po wnikliwym wysłuchaniu stron, otrzymuje brzmienie: „Rada Pedagogiczna po zbadaniu sprawy podejmuje
podejmuje uchwałę dotyczącą danej sprawy.”
uchwałę stanowiącą o skreśleniu. Głosowanie w tej sprawie może być tajne.”

§ 98 ust. 6
„Rada Pedagogiczna powierza wykonanie uchwały Dyrektorowi Szkoły.”

§ 98 ust. 6
otrzymuje brzmienie: „Rada Pedagogiczna powierza wykonanie uchwały
stanowiącej Dyrektorowi Szkoły.”

§ 98 ust. 7
§ 98 ust. 7
„Dyrektor Szkoły informuje Samorząd Uczniowski o decyzji Rady uchyla się
Pedagogicznej celem uzyskania opinii. Brak opinii samorządu w terminie 7
dni od zawiadomienia nie wstrzymuje wykonania uchwały Rady
Pedagogicznej.”
§ 98 ust. 8
§ 98 ust. 8
„W przypadku niepełnoletniego ucznia szkoły Dyrektor kieruje sprawę do uchyla się
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.”
§ 98 ust. 9
§ 98 ust. 9
„Jeżeli uczeń nie jest pełnoletni, decyzję o przeniesieniu ucznia odbierają uchyla się
i podpisują rodzice lub prawny opiekun”
§ 98 ust. 10
„Uczniowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji do organu
wskazanego w pouczeniu zawartym w decyzji w terminie 14 dni od jej
doręczenia. „

§ 98 ust. 10
otrzymuje brzmienie: „Uczniowi, w przypadku ucznia niepełnoletniego jego
rodzicom, przysługuje prawo do odwołania się od decyzji do organu
wskazanego w pouczeniu zawartym w decyzji, w terminie 14 dni od jej
doręczenia.”

§ 98 ust. 11
§ 98 ust. 11
„W trakcie całego postępowania odwoławczego uczeń ma prawo uczęszczać uchyla się
na zajęcia do czasu otrzymania ostatecznej decyzji.”
§ 99 ust. 5
„(…) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym
opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce oraz zasad
wglądu do dokumentacji oceniania i pisemnych prac uczniów;”

§ 99 ust. 5
otrzymuje brzmienie: „(…) ustalanie warunków i sposobu przekazywania
rodzicom uczniów niepełnoletnich lub przekazywania uczniom pełnoletnim,
informacji o postępach i trudnościach w nauce oraz zasad wglądu do
dokumentacji oceniania i pisemnych prac;”

§ 100 ust. 1 fragment
§ 100 ust. 1 fragment
„zasada jawności ocen zarówno dla ucznia jak jego rodziców (opiekunów wykreśla się sformułowanie: „(opiekunów prawnych)”
prawnych);”
§ 100 ust. 1 fragment
§ 100 ust. 1 fragment
„zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) wykreśla się sformułowanie: „(prawni opiekunowie)”
znają kryteria oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy
pracy podlegające ocenie;”
§ 101 ust. 1
§ 101 ust. 1
„Każdy nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich wykreśla się sformułowanie: „(prawnych opiekunów)”
rodziców (prawnych opiekunów) o:”
§ 103 ust. 1
„Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów.”

§ 103 ust. 1
wykreśla się sformułowanie: „prawnych opiekunów”

§ 103 ust. 2
§ 103 ust. 2
„Każda ocena z ustnych form sprawdzania umiejętności lub wiadomości uchyla się
ucznia podlega wpisaniu do dziennika elektronicznego bezpośrednio po jej
ustaleniu i ustnym poinformowaniu ucznia o jej skali.”
§ 103 ust. 3
„Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego
sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów przedstawiane są do
wglądu uczniom na zajęciach dydaktycznych. Oceny wpisywana jest do
dziennika elektronicznego.”

§ 103 ust. 3
otrzymuje brzmienie: „Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy
pisemnego sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów przedstawiane
są do wglądu uczniom na zajęciach dydaktycznych. Uczeń ma prawo
wykonać zdjęcie przedłożonej pracy.”

§ 103 ust. 4
§ 103 ust. 4
„Rodzice uczniów niepełnoletnich, uczniowie, mają możliwość wglądu do uchyla się
prac pisemnych będącymi formami sprawdzania wiedzy i umiejętności
uczniów.
na najbliższym po sprawdzeniu sprawdzianu dyżurze nauczycieli;

na zebraniach ogólnych;
w czasie konsultacji w wyznaczonych godzinach i dniach tygodnia;
podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem;
na życzenie rodziców/prawnych opiekunów istnieje możliwość wykonania
kserokopii sprawdzonej pracy lub zdjęcia.”
§ 106 ust. 5 fragment:
„stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
a) posiadł wiedzę i umiejętności obejmujące 100% programu nauczania
i wymagań programowych z przedmiotu w danej klasie,
b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu
problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej
klasy, proponuje rozwiązania nietypowe i nowatorskie,
c) uczestniczy i odnosi sukcesy w pozaszkolnych formach aktywności
związanych z danymi zajęciami edukacyjnymi (konkursy przedmiotowe,
zawody sportowe),
d) posiada wysoki ponadprzeciętny stopień aktywności fizycznej, duże
umiejętności techniczne w wybranej dyscyplinie sportu, znaczące osiągnięcia
indywidualne lub zespołowe w międzyszkolnych zawodach sportowych;”

§ 106 ust. 5 fragment:
otrzymuje brzmienie: „stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
a) posiadł wiedzę i umiejętności obejmujące 100% podstawy programowej
z przedmiotu w danej klasie,
b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu
problemów teoretycznych lub praktycznych z podstawy programowej danej
klasy,

§ 106 ust. 5 fragment:
§ 106 ust. 5 fragment:
„stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
otrzymuje brzmienie: „stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
e) opanował zakres obejmujący 90% wiedzy i umiejętności określonych e) opanował zakres obejmujący 90% wiedzy i umiejętności określonych
programem nauczania w danej klasie”
w podstawie programowej w danej klasie”
§ 106 ust. 5 fragment:
„stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
h) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem
nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym
wymagania zawarte w podstawach programowych (około 75%)”

§ 106 ust. 5 fragment:
otrzymuje brzmienie: „stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
h) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie
programowej w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym
wymagania zawarte w podstawach programowych (około 75%)”

§ 106 ust. 5 fragment:
„stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
k) opanował zakres materiału programowego ograniczony do treści
podstawowych (w zakresie odtwarzania 50%), rozumie tylko najważniejsze
związki i powiązania logiczne miedzy treściami”

§ 106 ust. 5 fragment:
otrzymuje brzmienie: „stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
k) opanował zakres materiału podstawy programowej ograniczony do treści
podstawowych (w zakresie odtwarzania 50%), rozumie tylko najważniejsze
związki i powiązania logiczne miedzy treściami”
§ 106
po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:
„Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego i plastyki należy przede
wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie
się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć oraz systematyczność
i aktywność ucznia w zajęciach.”

§ 106 ust. 9
§ 106 ust. 9
„Oceny podawane są uczniom do wiadomości i na bieżąco wpisywane do otrzymuje brzmienie: „Oceny podawane są uczniom do wiadomości i na
dziennika elektronicznego. Oceny z odpowiedzi ustnej, jak również inne bieżąco wpisywane do dziennika elektronicznego.”
spostrzeżenia dotyczące postępów edukacyjnych ucznia mogą być
wpisywane do zeszytu przedmiotowego, jako informacja dla rodziców
(prawnych opiekunów) i winne być podpisane przez rodziców (prawnych
opiekunów).”
§ 109
§ 109
„Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do wykreśla się sformułowanie: „(prawni opiekunowie)”
dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi
trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni
roboczych od dnia posiedzenia klasyfikacyjnej rady pedagogicznej.”
§ 110 ust. 3
§ 110 ust. 3
„Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów wykreśla się sformułowanie: „prawnych opiekunów”
oraz ich rodziców/prawnych opiekunów o warunkach i sposobie oraz
kryteriach oceniania zachowania.”

§ 110 ust. 7
§ 110 ust. 7
„Ocena zachowania oraz przyznawane uczniowi punkty są jawne zarówno wykreśla się sformułowanie: „prawnych opiekunów”
dla ucznia, jak i jego rodziców/prawnych opiekunów.”
§ 110 ust. 9
§ 110 ust. 9
„Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mogą zgłosić zastrzeżenia do wykreśla się sformułowanie: „prawni opiekunowie”
Dyrektora szkoły, jeśli uznają (…)”
§ 111 ust. 4
§ 111 ust. 4
„Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności wykreśla się sformułowanie: „prawnych opiekunów”
nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców/prawnych opiekunów
Rada Pedagogiczna (…)”
§ 111 ust. 5
§ 111 ust. 5
„Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie wykreśla się sformułowanie: „obowiązek szkolny lub”
odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki, uczeń spełniający
obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą oraz uczeń, który
otrzymał zgodę Dyrektora na zmianę profilu kształcenia, celem wyrównania
różnic programowych.”
§ 111 ust. 6
§ 111 ust. 6
„Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie wykreśla się sformułowanie: „obowiązek szkolny lub”
przystępuje do egzaminu sprawdzającego z wychowania fizycznego oraz
dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi temu nie ustala się także oceny
zachowania. W dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej
wpisuje się „niesklasyfikowany” albo „niesklasyfikowana”.”
§ 111 ust. 8
§ 111 ust. 8
„Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego wykreśla się sformułowanie: „prawnymi opiekunami”
rodzicami/prawnymi opiekunami.”

§ 111 ust. 11
§ 111 ust. 11
„Egzamin klasyfikacyjny w przypadku, gdy uczeń spełniał obowiązek nauki wykreśla się sformułowanie: „lub obowiązek szkolny”
lub obowiązek szkolny poza szkołą, przeprowadza komisja (…)”
§ 111 ust. 12
„Przewodniczący komisji, o której mowa w ust. 11 uzgadnia z uczniem oraz
jego rodzicami/prawnymi opiekunami liczbę zajęć edukacyjnych, z których
uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.”

§ 111 ust. 12
otrzymuje brzmienie: „Przewodniczący komisji, o której mowa w ust. 11
uzgadnia z uczniem i/lub jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których
uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.”

§ 112 ust. 15
„Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mogą zgłosić (…)”

§ 112 ust. 15
wykreśla się sformułowanie: „prawni opiekunowie”

§ 113 ust. 1
„Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mogą zgłosić (…)”

§ 113 ust. 1
wykreśla się sformułowanie: „prawni opiekunowie”

§ 113 ust. 9
§ 113 ust. 9
„(…) przez
Dyrektora szkoły w porozumieniu z uczniem i jego wykreśla się sformułowanie: „opiekunami prawnymi”
rodzicami/opiekunami prawnymi.”
§ 114 ust. 9
§ 114 ust. 9
„Uczeń X LO może powtarzać klasę jeden raz w cyklu kształcenia.”
uchylono
§ 117 ust. 1 pkt. 3
§ 117 ust. 1 pkt. 3
„wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia wykreśla się sformułowanie: „(prawnych opiekunów)”
i przekazuje (…)”
§ 117 ust. 2 pkt. 4
§ 117 ust. 2 pkt. 4
„zawiadamia o tym fakcie Dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów, wykreśla się sformułowania, odpowiednio: „opiekunów” i „opiekunowie”
których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy
rodzice/opiekunowie odmówią odebrania (…)”
§ 117 ust. 2 pkt. 5
§ 117 ust. 2 pkt. 5
„(…) umieszczenia zawiadamia się rodziców/opiekunów oraz sąd rodzinny, wykreśla się sformułowanie: „opiekunów”
jeśli uczeń (…)”

§ 117 ust. 4 pkt. 2
§ 117 ust. 4 pkt. 2
„o swoich spostrzeżeniach powiadamia Dyrektora szkoły oraz wykreśla się sformułowanie: „opiekunów”
rodziców/opiekunów ucznia i wzywa ich do natychmiastowego
stawiennictwa”

