
Teczka wychowawcy klasowego

1. KARTA INFORMACYJAN UCZNIA 
    CZĄŚC 1 – DANE PODSTAWOWE

NAZWISKO UCZNIA.............................................................................................

IMIONA....................................................................................................................

DATA URODZENIA...............................................................................................

MIEJSCE URODZENIA (miejscowość, województwo).........................................

...................................................................................................................................

PESEL.......................................................................................................................

IMIONA RODZICÓW-matka..................................................................................

                                     -ojciec...................................................................................

DANE OPIEKUNÓW PRAWNYCH (o ile są nimi rodzice)..................................

...................................................................................................................................

ARDES MIEJSCA ZAMIESZKANIA.....................................................................

ZMIANY ADRESU ZAMIESZKANIA..................................................................

...................................................................................................................................

ADRES DO KORESPONDENCJI...........................................................................

...................................................................................................................................

TELEFONY KONTAKTOWE:

Domowy....................................................................................................................

Do miejsca pracy matki (opiekunki)/ewentualnie tel. kom. ....................................

Do miejsca pracy ojca (opiekuna)/ewentualnie tel. kom. ........................................

ZMIANY NUMERÓW TELEFONÓW KONTAKTOWYCH:

Domowy ......................................................./...........................................................

Do miejsca pracy matki (opiekunki)/ewentualnie tel. kom. ................../.................

Do miejsca pracy ojca (opiekuna)/ewentualnie tel. kom. ....................../.................

Załącznik nr 1 do statutu ZST
CZĘŚĆ II – INNE INFORMACJE O UCZNIU

Uwaga: Udzielenie  poniższych  informacji  jest  dobrowolne. Są  to 
informacje,  które  mogą  wspomóc  proces  dydaktyczny  
i  wychowawczy,  ułatwić  udzielenie  uczniowi  pierwszej  pomocy  podczas 
nagłego  wypadku  czy  też  udzielenie  uczniowi  pomocy  materialnej  lub 
rzeczowej.  Za  ich  wykorzystanie  (tylko  dla  dobra  ucznia!)  odpowiada 
wychowawca klasy.

STAN  ZDROWIA  UCZNIA (wymienić,  choroby  zdiagnozowane  przez 
lekarza,  wymagające  szczególnego  traktowania  ucznia  lub  mogące  mieć 
wpływ  na  jego  zachowanie  w  szkole,  naukę,  relacje  z  rówieśnikami  lub 
nauczycielami).
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
KONFLIKTY  UCZNIA  Z  PRAWEM  (np.  opieka  kuratora  sądowego, 
sprawy sądowe w toku, zasądzone wyroki itp.)....................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
STAN PRAWNY RODZINY (np.  czy obydwoje rodzice żyją,  czy rodzice 
mają  pełne prawa rodzicielskie czy też ograniczone,  czy rodzina objęta jest 
opieką kuratora sądowego itp.)..............................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
SYTUACJA MATERIALNA RODZINY (z jakich środków utrzymuje  się 
rodzina – ile osób pracuje, ile jest na utrzymaniu, itp.).........................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Ja niżej  podpisany biorę  pełną odpowiedzialność  za  prawdziwość 
danych  zawartych  w  niniejszej  karcie  i  zobowiązuje  się  do 
niezwłocznego informowania wychowawcy klasy o zmianie danych 
podstawowych (tzn. zawartych w I części karty) w celu uniknięcia 
zbędnych nieporozumień.

       .............................................................................
(czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego udzielającego informacje)
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