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IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW 

GIMNAZJUM SPORTOWEGO W CZŁUCHOWIE 
 

 
Uczeń …………………………………………………………………………….......... 

Klasa …………………………………………………………………………………… 

uregulował zobowiązania wobec: 

 

 psychologa/ pedagoga …………………………………………………………………. 

 biblioteki - n-la języka polskiego …………..………………………………………….. 

 sekretariatu ( legitymacja, kartka obiadowa) .…………………………………………. 

 pielęgniarki …………………………………………………………………………….. 

 n-la wychowania fizycznego …………………………………………………………... 

 szatni ………………………………….………………………………………………... 

 wychowawcy klasy ………………………………………………….…………………. 

 bursa ( jeśli dotyczy) ........................................................................................................ 
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