
 
Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów 

kandydata do klasy mundurowej  
LXXVI Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  

w Warszawie. 
 
Data wypełniania oświadczenia: ………………………………………………………… 
 
Imiona i nazwisko kandydata: ……………………………………………………………………………………………………. 
 
Imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna kandydata: ………………………………………………………………… 
 
Imię i nazwisko matki / prawnej opiekunki kandydata: ……………………………………………………………… 
 
 

1. Wyrażamy zgodę na nauczanie w klasie naszej córki / naszego syna w całym cyklu nauczania 
2020/2021-2023/2024 dodatkowego przedmiotu uzupełniającego dla którego nie została 
ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tego przedmiotu został włączony  
do szkolnego zestawu programów nauczania. 
Przedmiotami uzupełniającymi są: 
w klasie L – Kompetencje osobiste personelu pokładowego; ** 
w klasie M – Ratownictwo medyczne; ** 
w klasach B i P – Wiedza o służbach mundurowych. ** 
 
 

**podkreślić właściwe                                                       …………………………………………………………………………… 
                   Podpisy rodziców/ prawnych opiekunów 

 
 

2. Zgłaszamy chęć/nie zgłaszamy chęci** uczestnictwa naszej córki / naszego syna w zajęciach 
Religii. 

 
 
**podkreślić właściwe                                                       …………………………………………………………………………… 

                   Podpisy rodziców/ prawnych opiekunów 
 
 

3. Zgłaszamy chęć/nie zgłaszamy chęci** uczestnictwa naszej córki / naszego syna w zajęciach 
Etyki. 

 
 

 
**podkreślić właściwe                                                       …………………………………………………………………………… 

                   Podpisy rodziców/ prawnych opiekunów 
 
 

4. Zgłaszamy chęć/nie zgłaszamy chęci** uczestnictwa naszej córki / naszego syna w zajęciach 
Wychowania do życia w rodzinie. 
 

 
**podkreślić właściwe                                                       …………………………………………………………………………… 

                   Podpisy rodziców/ prawnych opiekunów 



 
5. Zobowiązuję się do pokrycia kosztów zakupu ustalonego obowiązkowego ubioru szkolnego, 

składającego się z ubioru galowego oraz munduru ćwiczebnego używanego podczas zajęć 
praktycznych. 

 
 

…………………………………………………………………………… 
                   Podpisy rodziców/ prawnych opiekunów 

 
 

6. Zobowiązujemy się do pokrycia kosztów wyjazdów szkoleniowo-integracyjnych 
organizowanych w ramach kształcenia z przedmiotu uzupełniającego przewidzianego  
do realizacji w danej klasie. 

 
 

…………………………………………………………………………… 
                   Podpisy rodziców/ prawnych opiekunów 
 

 
 

7. Zobowiązujemy się do zakupu gumowych klapek dla naszej córki / naszego syna, w których 
będzie poruszała / poruszał się na terenie szkoły. 

 
 

…………………………………………………………………………… 
                   Podpisy rodziców/ prawnych opiekunów 

 
 
 

8. Zobowiązujemy się do wpłaty zaliczki (jest to tylko część kosztów ubioru i wyjazdu)  
w wysokości 1000 zł na pokrycie kosztów zakupu ubioru i wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego. 
Kwotę tę należy wpłacić do 25.08.2020 r.  na konto Rady Rodziców: 

 
Santander Bank Polska S.A. 46 1090 2590 0000 0001 4499 9619 
(w tytule należy wpisać: „zaliczka, klasa, imię, nazwisko ucznia"). 

 
 

…………………………………………………………………………… 
                   Podpisy rodziców/ prawnych opiekunów 

 
 

 
 


