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Daniel Sjargi <d.sjargi@umarlestatuty.pl>

odpowiedż
3 wiadomości

Szkoła Podstawowa nr 10 <sekretariat@sp10wloclawek.pl> 6 września 2022 13:42
Do: d.sjargi@umarlestatuty.pl

Dzień dobry,

W odpowiedzi na Państwa zapytanie, zgodnie z §55 pkt.2 ust. 2  Statutu Szkoły, „dziewczęta nie robią makijażu”. Nie
jest to żaden sposób rozgraniczone z używaniem czy to zwykłych kosmetyków czy dermokosmetyków, Statut szkoły
nie opisuje tego szczegółowo.

Z wyrazami szacunku

SP10

 

 

Szkoła Podstawowa nr 10

im. 2 Armii Wojska Polskiego

ul. Starodębska 21b

87-800 Włocławek

tel. 54 231 53 71

 

Daniel Sjargi <d.sjargi@umarlestatuty.pl> 6 września 2022 13:46
Do: Szkoła Podstawowa nr 10 <sekretariat@sp10wloclawek.pl>

Szanowni Państwo,

oczekujemy, że odpowiedzą Państwo na wszystkie pytania z naszego wniosku o udostępnienie informacji publicznej -
na ten moment nadal uznajemy, że pozostają Państwo w bezczynności i oczekujemy na pełną odpowiedź do 7
września. Proszę również, aby osoba udzielająca informację podpisywała się pod mailem.

Łączę wyrazy szacunku

Daniel Sjargi
WICEPREZES ZARZĄDU

Stowarzyszenie Umarłych Statutów
KRS: 0000830651

www.umarlestatuty.pl

Wesprzyj nas

Klauzula informacyjna RODO

Projekt „Prowadzenie działalności interwencyjnej, edukacyjnej i doradztwa z zakresu praw uczniów” finansowany przez
Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

[Ukryto cytowany tekst]

Szkoła Podstawowa nr 10 <sekretariat@sp10wloclawek.pl> 7 września 2022 08:44
Do: Daniel Sjargi <d.sjargi@umarlestatuty.pl>

W odpowiedzi na Państwa pytania:
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pytanie1) nie dotyczy

pytanie 2)

a) nie jest konieczne

b) nie rozróżnia się

c) nie sprawdzają tego, nie weryfikują

d) nie są informowani

pytanie 3) nie dotyczy

4) nie odnotowano naruszeń zakazu stosowania makijażu

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Szkoły Anna Kwiatkowska

 

 

From: Daniel Sjargi [mailto:d.sjargi@umarlestatuty.pl]
Sent: Tuesday, September 6, 2022 1:47 PM
To: Szkoła Podstawowa nr 10 <sekretariat@sp10wloclawek.pl>
Subject: Re: odpowiedż

 

Szanowni Państwo,

 

oczekujemy, że odpowiedzą Państwo na wszystkie pytania z naszego wniosku o udostępnienie informacji publicznej -
na ten moment nadal uznajemy, że pozostają Państwo w bezczynności i oczekujemy na pełną odpowiedź do 7
września. Proszę również, aby osoba udzielająca informację podpisywała się pod mailem.

Łączę wyrazy szacunku

Daniel Sjargi

WICEPREZES ZARZĄDU

 

Stowarzyszenie Umarłych Statutów

KRS: 0000830651

www.umarlestatuty.pl

 

Wesprzyj nas

 

Klauzula informacyjna RODO

Projekt „Prowadzenie działalności interwencyjnej, edukacyjnej i doradztwa z zakresu praw uczniów” finansowany przez

Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

 

[Ukryto cytowany tekst]
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