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REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 247 
IM. KAZIMIERZA LISIECKIEGO "DZIADKA" 

 
§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin Szkoły wraz z jej Statutem jest zbiorem norm dotyczących zachowania i zasad 
postępowania całej społeczności szkolnej: uczniów, ich rodziców, nauczycieli, pozostałych 
pracowników szkoły. 
2. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej są zobowiązani do przestrzegania norm i zasad 
zawartych w Regulaminie Szkoły 
3. Celem Regulaminu jest uściślenie zapisów Statutu zgodnie z potrzebami codziennej pracy 
dydaktyczno - wychowawczej. 
4. Regulamin został opracowany w oparciu o art. 39 ustawy z 14.12.2016 r. - Prawo oświatowe, 
Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (ze zmianami) oraz Statut Szkoły Podstawowej 
z Oddziałami Integracyjnymi nr 247. 
 

§ 2 

SPRAWY PORZĄDKOWE DOTYCZĄCE UCZNIÓW 

1.  Uczniowie przybywają do szkoły odpowiednio przed rozpoczęciem zajęć (na 5-15 minut) w 
czasie umożliwiającym przygotowanie się do lekcji, opuszczają szkołę zaraz po zakończeniu zajęć. 
2.  Po zakończeniu lekcji uczniowie mogą przebywać w szkole, jeśli uczestniczą w zajęciach 
pozalekcyjnych, świetlicowych lub imprezach organizowanych przez wychowawców klas albo 
Samorząd Uczniowski. Opiekę nad nimi sprawuje wówczas organizator zajęć. 
3.  Uczniowie oczekujący na zajęcia pozalekcyjne mają obowiązek spędzić ten czas w świetlicy. 
3.  Samowolne opuszczanie obiektu szkolnego w czasie od rozpoczęcia zajęć do ich 
zakończenia jest zabronione. 
4.  Uczniom nie wolno zapraszać obcych osób do szkoły. 
5.  Na schodach obowiązuje ruch prawostronny. Nie należy zatrzymywać się w miejscach, gdzie 
komunikacja jest utrudniona. 
6.  Szkoła nie odpowiada za przedmioty będące własnością ucznia, których posiadanie w 
szkole jest zbędne, w szczególności przedmioty wartościowe, pieniądze, biżuterię, ozdoby, sprzęt 
elektroniczny. 
7.  W sytuacjach nadzwyczajnych, stanowiących zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, 
uczniowie mają bezwzględny obowiązek podporządkowania się poleceniom wydawanym przez 
osoby prowadzące akcję ratowniczą i ewakuację obiektu. 
8.  Uczniowie mogą być zobowiązani do wykonywania drobnych prac porządkowych, prac 
upiększających szkołę lub jej otoczenie, innych prac użytecznych zwłaszcza, jeżeli polegają one na 
usuwaniu skutków niewłaściwego ich postępowania Prace nadzoruje pracownik szkoły. 
9.  Sprawy (dydaktyczno-wychowawcze) dotyczące uczniów rodzice załatwiają z wychowawcą 
klasy i nauczycielami poszczególnych przedmiotów po wcześniejszym umówieniu się. 
10.  Rodzice na bieżąco kontaktują się z nauczycielami poprzez dziennik elektroniczny – Librus. 
 

§ 3 

KULTURA OSOBISTA, DYSCYPLINA I BEZPIECZEŃSTWO 

1.   Uczeń ma prawo do: 
a) znajomości celów i zadań lekcyjnych, 
b) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo i 
poszanowanie jego godności. 
c)  poznania kryteriów oceniania i wymagań z każdego przedmiotu. 
d) bieżącej wiedzy na temat swoich ocen i ich uzasadnienia oraz wglądu we własne prace klasowe, 
e) poznania zakresu materiału przewidzianego do prac klasowych i wymagań, jakim będzie musiał 
sprostać, 
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f) poznania terminu prac klasowych z minimum tygodniowym wyprzedzeniem, 
g) zwrócenia się do nauczyciela z prośbą o wyjaśnienie trudnych problemów, 
h) nieprzygotowania się do lekcji wg zasad ustalonych przez nauczyciela przedmiotu. Uczniowie 
zgłaszają nieprzygotowanie na początku lekcji. Zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalnia ucznia od 
aktywności na lekcji. Nieprzygotowanie obejmuje także zadanie domowe lecz nie dotyczy 
zapowiedzianych prac klasowych. 
i) tworzenia i działania w zespołach samorządowych; 
j) słuchania i bycia wysłuchanym;   
k) rozwijania zainteresowań, 
l) uczestniczenia w konkursach wiedzy i umiejętności; 
ł) uczestniczenia w organizowanych przez Szkolę formach rekreacji i wypoczynku, 
m) czasu wolnego podczas przerw 
n) korzystania z przywileju Szczęśliwego numerka i Kartki niepytki. 
2.  Uczeń ma obowiązek: 
a) stosować się do ogólnie przyjętych zasad kultury osobistej, 
b) przychodzić do Szkoły co najmniej 10 minut przed rozpoczęciem pierwszych zajęć, w przypadku 
spóźnienia - nie przeszkadzając kolegom zająć swoje miejsce i rozpocząć pracę (przyczyny 
spóźnienia wyjaśnić po skończonej lekcji),   
c) posiadać pomoce niezbędne do pracy (podręcznik, zeszyt, materiały piśmienne i inne), które w 
chwili rozpoczęcia lekcji powinny znajdować się na ławce; 
d) brać aktywny udział w lekcji, 
e) uzupełniać braki wynikające z absencji;    
f) znać i przestrzegać niniejszy Regulamin i Statut Szkoły, 
g) dbać o porządek (uczeń po przyjściu do szkoły zmienia obuwie i pozostawia odzież wierzchnią w 
szatni). Obuwie na zmianę musi mieć jasną podeszwę. 
d) przeciwstawić się wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, niszczenia majątku szkoły, 
szanować pomoce naukowe i sprzęt szkolny. 
e) wykonywać zadania szkolne oraz umożliwiać naukę innym, 
f) szanować uczucia, odmienność i opinie innych, 
g) dbać o zdrowie oraz bezpieczeństwo własne i kolegów w szczególności    poprzez przestrzeganie 
zasad bezpieczeństwa, poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły. 
h) być przyjacielskim i uprzejmym; 
i) traktować innych tak, jak chciałoby się być samemu traktowanym. 
j) okazywać szacunek nauczycielom, pracownikom szkoły i kolegom oraz podporządkowywać się 
zarządzeniom Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej i ustaleniom Samorządu Uczniowskiego. 
3.  Rodzice ucznia: 
a) odpowiadają materialnie za szkody spowodowane przez dziecko umyślnie lub w wyniku 
beztroskiego postępowania albo nieprzestrzegania zasad zawartych w Statucie i Regulaminie 
Szkoły, lub poleceniach wydawanych przez nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; 
b) ściśle współpracują ze szkołą; 
c) uczestniczą w zebraniach, dniach otwartych, szkoleniach organizowanych dla nich przez szkołę; 
d) systematycznie zasięgają informacji o postępach w nauce i zachowaniu dziecka 
e) interesują się pracą domową dziecka; 
f) zaopatrują dzieci w potrzebne  pomoce szkolne wymagane przez nauczyciela; 
g) informują szkołę o nieobecności dziecka najpóźniej w drugim dniu nieobecności telefonicznie 
lub poprzez dziennik elektroniczny Librus i usprawiedliwiają poprzez dziennik elektroniczy Librus 
nieobecność dziecka w szkole w ciągu 3 dni od powrotu dziecka do szkoły; 
h) dbają o punktualne przyprowadzanie dzieci na zajęcia i odbierają dzieci ze świetlicy szkolnej do 
godz. 17.30. 
4. Strój szkolny uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 247 im. 
Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” w Warszawie obejmuje: 
a)  strój codzienny, który obowiązuje w szkole i na jej terenie: 
-  w czasie trwania lekcji, 
-  podczas wyjść w ramach lekcji, 
-  w czasie lekcji odbywających się poza szkołą, 
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b) strój galowy, który obowiązuje: 
- w pierwszy i ostatni dzień roku szkolnego 
- w inne wyznaczone przez dyrektora dni (po wcześniejszym ogłoszeniu) 
- podczas reprezentowania Szkoły. 
 

§ 4 

PRZERWY 

1.  W szkole nie ma dzwonków sygnalizujących początek przerwy i lekcji. 
2.  Przerwy uczniowie spędzają na korytarzach i podporządkowują się poleceniom nauczycieli 
dyżurujących. 
3.  W czasie przerw uczniowie mogą spacerować, zjeść drugie śniadanie ( druga przerwa 
śniadaniowa) bądź obiad w stołówce szkolnej, skorzystać z toalety lub automatu, grać w tenisa 
stołowego lub w piłkarzyki według harmonogramu wywieszonego na korytarzu. 
4.  Podczas przerw uczniom nie wolno: 
a) biegać po korytarzach i schodach, 

b) otwierać okien, 

c) siadać na parapetach i schodach, 

d) przebywać w toaletach bez potrzeby, 

e) palić papierosów, e-papierosów 

e) schodzić do szatni, 

f) prowokować kolegów do zachowań agresywnych, 

g) krzyczeć, 

h) opuszczać terenu szkoły, 

i) stwarzać sytuacji zagrażających bezpieczeństwu innych uczniów. 

5.  Jeżeli w czasie przerwy wystąpi jakiś problem, lub zachowanie któregoś z uczniów wymaga 
interwencji nauczyciela, w pierwszej kolejności należy o tym poinformować nauczyciela 
dyżurującego. 

6. Nauczyciele nie pełniący dyżurów w czasie przerw mają prawo do odpoczynku i do 
przygotowania się do następnej lekcji. Zatem do pokoju nauczycielskiego uczniowie nie wchodzą. 
W wyjątkowo pilnych sytuacjach, aby poprosić któregoś z nauczycieli, korzystają z pośrednictwa 
innego nauczyciela lub pracownika szkoły, który przekazuje informację wskazanej przez ucznia 
osobie. 

7. Po przerwie na lekcję uczniowie zachowują ciszę i udają się spokojnie pod swoje klasy, 
ustawieni parami przed salą lekcyjną oczekują na nauczyciela. 

8. W pilnych sprawach organizacyjnych, dotyczących klasy, po informacje do sekretariatu lub 
pokoju nauczycielskiego przychodzi przewodniczący klasy lub jego zastępca, a w przypadku ich 
nieobecności wyznaczony uczeń (nie cała klasa). 

9. Bez zezwolenia nauczyciela prowadzącego zajęcia lub dyżurującego nie wolno przebywać w 
klasach. 

10. W toaletach i na korytarzach należy zachowywać czystość. 

11. W toaletach nie wolno jeść posiłków, palić papierosów/ e-papierosów, uzupełniać zeszytów, 
załatwiać żadnych spraw poza kwestiami higieny i potrzeb fizjologicznych. 

 

§ 5 
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LEKCJA 

1.  Po otwarciu sali przez nauczyciela uczniowie wchodzą spokojnym krokiem, bez potrącania 
się i przepychania. 

2.  Podczas lekcji uczniom nie wolno: jeść, żuć gumy, trzymać na ławce rzeczy, które nie 
stanowią przyborów szkolnych lub pomocy dydaktycznych do lekcji. 

3.  W trakcie zajęć niedopuszczalne jest opuszczanie sali lekcyjnej bez zgody nauczyciela. 

4.  W czasie zajęć telefon komórkowy lub inny sprzęt, który uczeń wniósł do szkoły, musi być 
bezwzględnie wyłączony i pozostać w szafce. W przypadku, gdy nie wyłączony telefon przeszkodzi 
w prowadzeniu lekcji lub uczeń użył telefonu w szkole, nauczyciel odbiera go uczniowi i 
pozostawia w depozycie w sekretariacie. Telefon ten odbierają rodzice/opiekunowie ucznia. 
5.  Lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela, wówczas uczniowie opuszczają klasę 
pod kontrolą nauczyciela, spokojnie i bez przepychania się. Nie otwierają gwałtownie drzwi i nie 
wybiegają na korytarz. 

6.  Klasa jest zobowiązana zostawić po sobie porządek. Krzesła należy zostawić zasunięte. 
Odpowiadają za to wszyscy uczniowie, a kontrolują dyżurni i nauczyciel. 

7.  Uczeń, który z powodu braku obuwia na zmianę lub innego powodu zabrudził salę, jest 
zobowiązany posprzątać po sobie. 

8. Uczeń, który nie zmienił obuwia, zakłada ochraniacze. 

9.  W czasie lekcji uczeń ma obowiązek przyjąć prawidłową postawę w pozycji siedzącej, 
odpowiadać na pytania nauczyciela z ławki (stojąc lub siedząc) lub przy tablicy (wg wymagań 
nauczyciela). 

10.  W czasie trwania lekcji uczniowie mogą przebywać wyłącznie w salach, gdzie odbywają 
się zajęcia. 

11.  Procedura korzystania z urządzeń elektronicznych. 
a) na terenie – poza sytuacjami określonymi poniżej – uczniów obowiązuje całkowity zakaz 
korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych (także w czasie 
przerw). 

b) uczniowie po przyjściu do szkoły pozostawiają telefony komórkowe w szafkach w szatni – 
wyłączone lub wyciszone. 

c) w czasie przebywania w szkole uczniowie mają możliwość skontaktować się z rodzicami, 
korzystając z telefonu stacjonarnego w sekretariacie szkoły, 

d) po zajęciach lekcyjnych, w pilnej sprawie mogą zadzwonić z telefonu własnego w holu przed 
sekretariatem. Po załatwieniu sprawy chowają telefon do plecaka. 

e) Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty przynoszone przez uczniów do 
szkoły (np. telefony komórkowe, sprzęt muzyczny). 

12.  Procedura powiadamiania o zakłóceniu toku lekcji: 
a) Poprzez zakłócenie toku lekcji rozumieć należy wszelkie działania uczniów uniemożliwiające 
normalną realizację jednostki dydaktycznej lub wychowawczej. 
b) Zakłócenie toku lekcji może być także wynikiem zagrożenia powstałego w sali bądź na piętrze, 
niezwiązanego bezpośrednio z zachowaniem i działaniami uczniów wówczas obowiązuje 
bezwzględny obowiązek podporządkowania się poleceniom wydawanym przez nauczyciela 
c) Jeżeli zachowanie pojedynczego ucznia lub kilku uczniów nie pozwala nauczycielowi na 
normalną realizację lekcji, wysyła on przewodniczącego samorządu klasowego z informacją do 
pedagoga/psychologa szkolnego, 

d) Pedagog/psycholog szkolny lub inna upoważniona osoba zobowiązana jest do udania się do 
sali wskazanej przez ucznia i rozmowy z przeszkadzającymi uczniami, a w razie konieczności do 
zabrania ich z sali lekcyjnej do odrębnego pomieszczenia. 
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e) Pedagog/psycholog szkolny przeprowadza z uczniami rozmowę i ustala konsekwencje 
zachowania, w zależności od popełnionego wykroczenia. 

f) Jeżeli uczeń w sposób poważny naruszył zasady obowiązujące w szkole – na wniosek 
pedagoga/psychologa wychowawca powiadamia rodziców ucznia o jego zachowaniu. 

g) Jeżeli uczeń w rażący sposób złamał zasady, pedagog/psycholog powiadamia Dyrektora Szkoły 
i wzywa rodziców do natychmiastowego przybycia do szkoły. 

h) Nie należy zakłócać toku lekcji innym nauczycielom (np. wychowawcom, których uczniowie 
aktualnie popełnili wykroczenie) 
13.  Procedura obowiązująca w przypadku nieobecności ucznia: 
a) Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców 
(prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie usprawiedliwiania nieobecności uczniów w szkole. 
b) Wychowawca usprawiedliwia nieobecności uczniów tylko na podstawie pisemnego wniosku 
rodziców lub informacji przesłanej przez rodzica/opiekuna przez internetowy dziennik Librus 
c) Rodzice są zobowiązani dostarczyć usprawiedliwienie w ciągu 3 dni od powrotu dziecka do 
szkoły.   
d) Nauczyciele prowadzący zajęcia lekcyjne w danej klasie mają obowiązek skrupulatnie 
odnotowywać nieobecności uczniów na wszystkich godzinach. 
e) Po trzech dniach nieobecności ucznia w szkole, w przypadku braku informacji ze strony 
rodziców, wychowawca jest zobowiązany do skontaktowania się z rodzicami dziecka. 
f) Jeżeli powodem nieobecności są nieuzasadnione przyczyny, wychowawca informuje rodziców o 
konsekwencjach takiego postępowania oraz zobowiązuje rodziców do kontroli frekwencji dziecka. 
h) Uczeń może być zwolniony z zajęć szkolnych przez rodzica lub prawnego opiekuna po 
przedstawieniu zaświadczenia zawierającego datę, godzinę zegarową i oświadczenie o przejęciu 
całkowitej odpowiedzialności za dziecko. Takie oświadczenie obowiązuje również w przypadku, 
kiedy rodzic/opiekun zgłosi się po dziecko osobiście. 
i) Zwolnienie w internetowym dzienniku Librus odnotowuje nauczyciel, który takie zwolnienie 
otrzymał.   

14.  Procedura zwalniania ucznia z zajęć: 

a) Zwolnić ucznia z zajęć może wychowawca klasy lub w przypadku jego nieobecności nauczyciel, 
z którego lekcji uczeń chce się zwolnić 

b) zwolnienie ucznia następuje na podstawie zwolnienia od rodziców/prawnych opiekunów lub 
pielęgniarki szkolnej 

c) fakt zwolnienia ucznia musi być odnotowany w dzienniku Librus jako nieobecność 
usprawiedliwiona 

d) jednorazowe zwolnienie z ćwiczeń w czasie lekcji wychowania fizycznego nie zwalnia ucznia z 
obecności na zajęciach 

e)  Dyrektor może zwolnić ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie zaświadczenia 
lekarskiego z uzasadnieniem, złożonego przez rodziców/prawnych opiekunów ucznia 

f) uczniowie, którzy decyzją Dyrektora zostali zwolnieni z lekcji wychowania fizycznego na czas 
dłuższy oraz ci, którzy nie uczęszczają na lekcję religi, etyki lub wdż, nie są zobowiązani do 
przebywania w szkole, jeśli jest to ich pierwsza lub ostatnia lekcja w planie lekcji na dany dzień 

g) uczniowie, którzy zostali zwolnieni z wychowania fizycznego, nie uczęszczają na religię, etykę 
lub wdż i nie jest to ich pierwsza lub ostatnia lekcja – przebywają w świetlicy szkolnej. 

§ 6 

AUTOMAT SZKOLNY 

1.  Uczniowie mogą korzystać z automatu szkolnego tylko na przerwach. 
2.  Korzystanie z automatu odbywa się na ogólnie przyjętych zasadach. Uczniowie ustawiają 
się w kolejce, nie przepychają się, nie rezerwują kolejki, nie przepuszczają kolegów. 
3.  Po dokonaniu zakupu uczniowie od razu udają się pod swoją salę lekcyjną 
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4.  Uczniowie zachowujący się niewłaściwie w kolejce mogą zostać z niej usunięci. 
 

§7 
POZOSTAŁE ZASADY 

1. Odbieranie ucznia ze szkoły: 
a) Ucznia ze szkoły mogą odbierać rodzice lub prawni opiekunowie – osoby wskazane w pisemnej 
deklaracji przez rodziców lub opiekunów. 
b) Uczeń może wracać sam ze szkoły po skończonych lekcjach, jeżeli ma zgodę pisemną 
rodziców na samodzielny powrót do domu, przekazaną wychowawcy lub nauczycielowi świetlicy. 
c) Nauczyciel prowadzący ostatnie zajęcia sprowadza uczniów do szatni lub świetlicy. 
2. Opiekę nad uczniami sprawują: 
a) w czasie lekcji i zajęć pozalekcyjnych – nauczyciel prowadzący zajęcia, 
b) w czasie przerw – nauczyciele dyżurujący, 
c) w czasie zajęć świetlicowych – wychowawca świetlicy, 
d) w czasie wycieczek – opiekunowie figurujący w karcie wycieczki. 
3. Zaistniałe problemy wychowawcze w pierwszej kolejności należy zgłosić wychowawcy, a w 
przypadku jego nieobecności innemu nauczycielowi lub do pedagoga/psychologa szkolnego 
4. Rodzice informują o konfliktowych sytuacjach wychowawcę, pedagoga/psychologa, sami nie 
mogą zwracać uwagi, upominać innych uczniów. 
5.  Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia godności 
nauczyciela lub innego pracownika szkoły przez ucznia: 

a) Za naruszenie godności osobistej nauczyciela lub pracownika niepedagogicznego szkoły 
uznajemy: 

- lekceważące i obraźliwe zachowanie wobec ww., wyrażone w słowach lub gestach, 

- prowokacje pod adresem ww. wyrażone w słowach lub gestach, 

- nagrywanie lub fotografowanie ww. pracowników szkoły bez ich wiedzy i zgody, 

- naruszenie ich prywatności i własności prywatnej, 

- użycie wobec nich przemocy fizycznej i psychicznej, 

- pomówienia i oszczerstwa wobec ww. pracowników, 

- naruszenie ich nietykalności osobistej. 

b) W przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że uczeń naruszył godność nauczyciela 
lub innego pracownika szkoły, nauczyciel lub pracownik niepedagogiczny szkoły, który powziął 
takie podejrzenie, ma obowiązek zgłoszenia powyższego faktu do dyrektora szkoły, a w przypadku 
jego nieobecności do wicedyrektora lub pedagoga szkolnego. 

c) W obecności pracowników wymienionych w pkt 5b procedury dyrektor szkoły odbywa z uczniem 
rozmowę wstępną, a następnie: 

* wychowawca niezwłocznie powiadamia telefonicznie rodziców ucznia o zaistniałej sytuacji, 

* wzywana jest natychmiast policja lub dokonane jest zgłoszenie na policję lub osoba 
poszkodowana zgłasza na policję wniosek o popełnieniu przestępstwa z powództwa cywilnego,  

* szkoła może skierować pismo do sądu rodzinnego z prośbą o zbadanie sprawy i podjęcie 
dalszego postępowania; jeżeli uczeń ma kuratora sądowego, on także zostaje poinformowany o 
zaistniałych okolicznościach; 

* uczeń otrzymuje naganę dyrektora na piśmie za rażące naruszenie regulaminu szkoły i statutu, 
skutkującą oceną naganną na semestr 

* rodzice/prawni opiekunowie i uczeń podpisują ze szkołą kontrakt indywidualny, zawierający 
dalsze zasady współpracy stron, 
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* jeżeli zdarzenie powtarza się, szkoła występuje do sądu rodzinnego o zaostrzenie środków, do 
skierowania do ośrodka włącznie. 

 

§8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.  Regulamin szkoły nie jest dokumentem zamkniętym. Nowelizacja dokonywana jest w 
miarę potrzeb przez Radę Pedagogiczną. 

2. Stosowanie się ucznia do Regulaminu i Statutu jest wykładnikiem postawy ucznia oraz jego 
stosunku do szkoły. 

3.  Za złamanie regulaminu uczniowi zostaje wymierzona kara przewidziana w Statucie 
Szkoły. 

4.  Uczniowi i jego rodzicom przysługuje prawo odwołania od wymierzonej kary w ciągu 14 dni 
od jej zaistnienia. 

5.  Odwołanie należy składać do Dyrektora Szkoły w formie pisemnej w sekretariacie szkoły. 
Dokument taki zostaje wpisany do dziennika pism przychodzących i jest mu nadany numer sprawy. 

6.  Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w ciągu 14 dni i powiadamia o tym na piśmie 
rodziców. 

 

  

 
 
  


