
K A R T A    W Y C H O W A N K A

nr pokoju …..................                                      rok szkolny …..................................……….

Dane wychowanka:

1. Nazwisko i imię ……...............................................................................................……….

2. Data i miejsce urodzenia ….....................................................................................………..

3. PESEL …....................................... 

4. Nr telefonu ……………………………………...

5. Nazwa szkoły.........................................………………….           Klasa...................……...

nazwisko i imię wychowawcy klasy.......................................………………………..………

6. Stan zdrowia ......................., przewlekłe choroby.......................……………………….…,

stale zażywane leki................................…….…………………………………………..…...., 

alergie …………………………………………………………………………………..…….

Dane rodziców/opiekunów prawnych:

7. Nazwisko i imię matki …........................................................……….....................……….

Adres zamieszkania matki: ………………..………………………………………………….

...............................................…………..………........................................................………..

Nr telefonu matki: …...………………….…………………………………………………….

8. Nazwisko i imię ojca ……..………………………………………………………………..

Adres zamieszkania ojca: ………..…………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

Nr telefonu ojca: ………..…………………………………………………………...……….

9. Nazwisko i imię opiekuna prawnego …..………………………………………………….

Adres zamieszkania opiekuna: …….………………………………………….……………..

………………………………………………………………………………………………..

Nr telefonu opiekuna: ………..……………………………………………………………….

10. Oświadczam, iż odległość miejsca stałego zamieszkania od szkoły, do której będzie 

uczęszczało moje dziecko  wynosi ………… km.



Stan rodziny:    

11. Rodzina dziecka składa się z ……….. osób, w tym ………. dzieci.
      

     Warunki bytowe …................................……………………..

 

    Rodzina otrzymuje pomoc z GOPS/MOPS/PCPR   …................................................………

12. Wypełniają tylko osoby, których dotyczy oświadczenie:

     Ja, ………………………………………………… oświadczam, że samotnie wychowuję
               (nazwisko i imię rodzica/ opiekuna prawnego)

           ………………………………………………………………………………………………………..
                                   (nazwisko i imię wychowanka)

Oświadczenie wychowanka:

Wyrażam zgodę  /   nie  wyrażam zgody na  przetwarzanie  podanych  wyżej  moich  danych

osobowych i  mojego wizerunku w celu  świadczenia usług w zakresie  edukacji,  realizacji

zadań  placówki  oraz  prowadzenia  konkursów  i  innych  akcji  związanych  

z działalnością bursy.

Pouczenie:
¹ Zgodnie z art. 20b pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 
– Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, 
osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, z wyłączeniem osoby, która 
wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem. 
 
² Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub 
innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia 
wolności do lat 3. 
 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.

Data ………………………………...   

Czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego………………………………………………..

Podpis wychowanka .....................................................……………...


