
OŚWIADCZENIE RODZICÓW (OPIEKUNÓW) 
 

A. Wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka _______________________________________ 

z klasy ______na wycieczkę do __________________w terminie __________________________ 

miejsce rozpoczęcia wycieczki ____________ miejsce zakończenia wycieczki _____________ 

B. Wyrażam jednocześnie zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu z miejsca zakończenia 

wycieczki (imprezy) oraz oświadczam, że przejmuję pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo 

dziecka w tym czasie. 
 

C. Informuję, że dziecko: 

 choruje/nie choruje* na przewlekłe choroby (jakie?): 
      

____________________________________________________________________________ 

 

 zażywa/nie zażywa* na stałe leki (jakie, kiedy i jak dawkowane?): 
      

____________________________________________________________________________ 

 jest uczulony(a)/nie jest uczulony(a)* (na co, jakie objawy?): 
      

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 
 

 dobrze/źle* znosi jazdę autokarem  
 inne uwagi:  

      
____________________________________________________________________________ 

 

D. Dane osobowe uczestnika: 

 adres zamieszkania: ___________________________________________________________ 

 PESEL  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

 Seria i numer paszportu/dokumentu tożsamości** ucznia:  ____________________________ 
 

E. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych 

zabiegów lub operacji w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka. 
 

F. Oświadczam, że zapoznałem (zapoznałam) się z regulaminem organizowania wycieczek 

szkolnych w II Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie. 

 

_________________________________           ______________________          ___________________ 
imię i nazwisko ojca (prawnego opiekuna)            nr telefonu                        data i podpis 
 

_________________________________           ______________________          ___________________ 
imię i nazwisko matki (prawnego opiekuna)           nr telefonu                        data i podpis 

 

_________________________________           ______________________          ___________________ 
imię i nazwisko ucznia               nr telefonu                        data i podpis 

 

                              

 
 
* niewłaściwe skreślić 

** dotyczy wyjazdów poza granice Polski 



OŚWIADCZENIE RODZICÓW (OPIEKUNÓW) 
 

G. Wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka _______________________________________ 

z klasy ______na wycieczkę do __________________w terminie __________________________ 

miejsce rozpoczęcia wycieczki ____________ miejsce zakończenia wycieczki _____________ 

H. Wyrażam jednocześnie zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu z miejsca zakończenia 

wycieczki (imprezy) oraz oświadczam, że przejmuję pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo 

dziecka w tym czasie. 
 

I. Informuję, że dziecko: 

 choruje/nie choruje* na przewlekłe choroby (jakie?): 
      

____________________________________________________________________________ 

 

 zażywa/nie zażywa* na stałe leki (jakie, kiedy i jak dawkowane?): 
      

____________________________________________________________________________ 

 jest uczulony(a)/nie jest uczulony(a)* (na co, jakie objawy?): 
      

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 
 

 dobrze/źle* znosi jazdę autokarem  
 inne uwagi:  

      
____________________________________________________________________________ 

 

J. Dane osobowe uczestnika: 

 adres zamieszkania: ___________________________________________________________ 

 PESEL  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

 Seria i numer paszportu/dokumentu tożsamości** ucznia:  ____________________________ 
 

K. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych 

zabiegów lub operacji w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka. 
 

L. Oświadczam, że zapoznałem (zapoznałam) się z regulaminem organizowania wycieczek 

szkolnych w II Liceum Ogólnokształcącym  w Lesznie. 

 

_________________________________           ______________________          ___________________ 
imię i nazwisko ojca (prawnego opiekuna)            nr telefonu                        data i podpis 
 

_________________________________           ______________________          ___________________ 
imię i nazwisko matki (prawnego opiekuna)           nr telefonu                        data i podpis 

 

_________________________________           ______________________          ___________________ 
imię i nazwisko ucznia               nr telefonu                        data i podpis 

 

                              

 
 
* niewłaściwe skreślić 

** dotyczy wyjazdów poza granice Polski 

 


