
A K T U A L N A 
Informacja dla rodziców / prawnych opiekunów 

ucznia przyjętego do LXXVI Liceum Ogólnokształcącego  
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

 
1. Uczeń klasy mundurowej zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu, w tym ustalonego dla klas 

mundurowych ubioru szkolnego.  
 

Klasa personelu 
pokładowego 

 
L 
 

Strój szkolny damski (sukienka, 2 szt. t-shirt z logo szkoły) - 260 zł,  
Strój szkolny męski (garnitur, krawat, koszula biała, 2 szt. t-shirt z logo szkoły) - 473 zł 

Klasa bezpieczeństwa 
publicznego 

 
B 
 

Strój szkolny damski (spódnica, koszula biała z logo szkoły, krawat) - 169 zł,  
Strój szkolny męski (spodnie, koszula biała z logo szkoły, krawat) 185 zł 
 

Strój ćwiczebny dla wszystkich jednakowy (2 szt. t-shirt z logo szkoły, bluza moro, 
spodnie moro, beret, pas taktyczny) - 374 zł Klasa policyjna 

 
P 
 

Klasa medyczna 
 

M 
 

Strój szkolny damski (spódnica, koszula biała z logo szkoły, krawat, 2 szt. t-shirt z logo 
szkoły) - 223 zł,  
Strój szkolny męski (spodnie, koszula biała z logo szkoły, krawat, 2 szt. t-shirt z logo 
szkoły) 239 zł 

 
Kwotę tę należy wpłacić do  17.09.2021 r.  na konto Rady Rodziców 

Santander Bank 46 1090 2590 0000 0001 4499 9619  
(w tytule należy wpisać: „umundurowanie, klasa, imię nazwisko ucznia") 

 
2. We wrześniu obowiązuje strój:  

 codzienny - ciemne spodnie / spódnica, biały podkoszulek oraz  

 galowy w poniedziałki - ciemne spodnie / spódnica, biała koszula / bluzka. 
 

3. We wrześniu odbywać się będą obowiązkowe obozy integracyjne.  
Ze względu na zaliczki dla kontrahentów prosimy o wpłatę: 

 kwoty 500 zł, która  należy wpłacić do 20.08.2021 r.  

 pozostałą kwotę należy wpłacić do 2.09.2021 r.  na konto Rady Rodziców  
Santander Bank 46 1090 2590 0000 0001 4499 9619 

 (w tytule należy wpisać: "wyjazd integracyjny, klasa, imię nazwisko ucznia"). 
 

KLASA Planowany termin wyjazdu* Miejsce pobytu* Szacowany koszt*/** 

1 L i 1 L2 6 - 10.09.2021 MAZOWSZE - Cierszewo ok. 850 zł 

1 B, 1 M, 1 P 6 - 10.09.2021 PIENINY – Niedzica ok. 790 zł 

   * Z przyczyn niezależnych  od szkoły  terminy wyjazdów, koszty oraz warunki organizacji mogą ulec zmianom. 
   ** Istnieje możliwość zapłaty bonem turystycznym 

 
4. Wstępna lista podręczników dostępna będzie na stronie internetowej szkoły od 2 sierpnia. We wrześniu 

odbędzie się w szkole kiermasz używanych podręczników w bibliotece szkolnej prosimy o uwzględnienie tej 
informacji przed zakupem podręczników.  
 

5. 2 września 2021 r. o godz. 18.00 planowane jest obowiązkowe zebranie dla rodziców uczniów klas 
pierwszych  w związku ze sprawami organizacyjnymi, w tym zakupem umundurowania, wyjazdem na obóz 
integracyjny.  
 

6. Od 1 października wejście do szkoły za pomocą kart magnetycznych – koszt karty 10 zł. Wpłata na konto 
Rady Rodziców z informacją „karta, klasa, imię i nazwisko ucznia” . 

Santander Bank 46 1090 2590 0000 0001 4499 9619 
 

7. Wszelkie informacje dotyczące pracy szkoły zamieszczane są na stronie internetowej www.pilsudski.edu.pl 


