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Proszę uprzejmie o potwierdzenie odbioru
(nadawca petycji)

Szanowni Państwo :

M inisterstwo Edu kacji Narodowej
Rzecznik Praw Dziecka

lnicjatywa obywatelska w trybie ,,E-Petycji" w interesie publicznym o sygnaturze własnej zloŻona przy
pomocy środka pomocy elektronicznej,,poczty elektronicznej" celem wykorzystania treści w przyszłości Iub
te ra źn iejszości.

Dzień dobrv' ia niżej podpisana !

korzystająca z adresu poczty elektronicznej (środka komunikacji
elektronicznej)'' będąca dalej stroną inicjującą postępowanie w trybie Ustawy o
petycjach z dnia 11 lipca 20L4 roku (tj. Dz. U. 2018 poz' 870) w związku z art. 54 w związku z art' 63 w związku
Konstytucji zdnia2 kwietnia 1997 roku (Dz. U' 1997 nr78poz.483)zwana dalej jako Wnoszącą petycję, przekładam
petycję w której postuluje idomagam się wprowadzenia zgodnie z ustawą o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku (tj.

Dz. U' 2018 poz.870)wzwiązku zart.54 wzwiązku zart.63 wzwiązku Konstytucji zdnia2 kwietnia 1997 roku (Dz'
U. 1997 nr 78 poz.483) celem usprawnienia systemu edukacji :

L. W przypadku gdy na lekcji biologii lub przyrody omawiane są układy anatomiczne człowieka - W tym przypadku
lekcje prowadzi i egzaminuje specjalista z zakresu anatomii : lekarz, felczer, pielęgniarka, ratownik medyczny,
ratownik, sanitariusz

2' W przypadku gdy jest wprowadzony przedmiot wychowania do życia w rodzinie zajęcia prowadzą : psycholog,
leka rz, pracownik socja lny

3. W podstawie programowej wprowadza się po 1h w tygodniu:
1) zajęcia z dzielnicowym na temat bezpieczeństwa publicznego
2) pracownikiem socjalnym na temat pomocy osobom i zwierzętom potrzebującym
3) psychologiem ce|em radzenia sobie z stresem, pomocy osobom potrzebującym i uzależnionym

Adnotacje:
L.Zgodnie zart.4 ust. 1iust.5, art. L3 ust. l ustawyo petycjach zdnia 11 lipca 201,4roku (tj. Dz. U.2018 poz.870)
orazart.4,art.5,art.12, art. 13, art.1,4, art. L5, art.2L Kodeksu DobrejPraktykiAdministracyjnej
(Dz.U.UE.C.20L1.285.3), art.225 kpa - proszę tylko i wyłącznie o odpowiedź elektroniczna na mail

z uwagi na sposób wnoszenia pisma do organu rozpatrującego, a ponadto z

uwagi na stan epidemii' Pisma wysyłane drogą listowną lub w inny sposób będą usuwane bez czytania.
2. Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach z dnia LL lipca 2OL4 roku (tj. Oz. U. 2018 poz. 870) oraz art. 4, art. 5, art.
12, art. L3, art. L4, art.15, art. 21 Kodeksu Dobrej Praktyki Administracyjnej (D2.U.UE.C.201,7.285.3), art. 225 kpa a

ponadto zgodnie z art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz art. 6 ustawy o ponownym dostępie do
informacji sektora publicznego - nie wyrażam zgody na publikację danych osobowych na odwzorowanej treści petycji
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lub jego odwzorowania cyfrowego ( zdjęcie, skan ) oraz opublikowanego rozpatrzenia na serwisie internetowym

organu lub stronie internetowej BlP w postaci m.in : imienia i nazwiska jako identyfikatora tożsamości, e-maila,

adresu o którym mowa w prawie pocztowym, mieiscowościw nagłówku, sygnatury, podpisu w postacidanej:

petycji bez danych osobowych iadnotacji ttora tyIt!]#ffffi"l""##:iil#:1'j'ililir:JJJkację 
przedmiotu

3. Zgodnie z art.6 ustawy o petycjach z dnia lL lipca 2OI4 roku (tj. Dz. U. 2018 poz. 870) oraz art. 4, art.5, art. t2,

art. 13, art.L4, art. 15, art.2'J, Kodeksu Dobrej PraktykiAdministracyjnej (Dz.U.UE.C.2OLI.285.3), art.225 kpa -

Wnoszę o przekazanie petycji zgodnie z właściwością.

4. Za ewentualne błędy oraz niewiedzę przepraszam oraz ilość składanych pism. Niniejsze pismo nie jest z

złoś|iwości, swawoli a intencją jest dobro publiczne.

5' Proszę uprzejmie o potwierdzenie odbioru i podawania sygnatury (nadawcy) daty i godziny wysłania oraz kategorii

archiwalnejw odpowiedzizwrotnejcelem sprawniejszej wymianie informacjiw danej sprawie.

Z poważaniem,

3O.O5.2O21. roku 12:29
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