
А Н К Е Т А  

додаткових даних про учня, необхідних для оформлення обов"язкової шкільної документації,  

а саме: особової справи, класного журналу, соціального паспорта класу та школи, алфавітної книги   

 
1. Клас ______________________________________________________________________________________  

2. Прізвище, ім’я, по батькові дитини _____________________________________________________________  

3. Дата народження дитини _____________________________________________________________________  
4. Громадянство  ______________________________________________________________________________  

5. Домашня адреса (фактична) ___________________________________________________________________  

6. Домашня адреса (реєстрація)  _________________________________________________________________  
7.  Номер телефону (домашній) ___________________________________________________________________  

8.  Номер мобільного телефону дитини  ____________________________________________________________   

9.  Е-mail дитини _______________________________________________________________________________  

10. Посвідчення учасника бойових дій (учасника АТО) _______________________________________________  
                                                                                              (якщо є – вказати № та серію) 

11. Наявність довідки про участь в антитерористичній операції ________________________________________  
                                                                                                     (якщо є – вказати № та дату видачі) 

12. Наявність довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи _______________________________  
                                                                                                                           (так\ні) 

13. Чорнобильське посвідчення у дитини __________________________________________________________  
                                                               (якщо є – вказати № та серію) 

14. Відомості про сім’ю:  

14.1.  Повна сім"я, батьки розлучені (вказати) ____________________________________________________  

14.2.  Дитина із сім"ї, яка отримує пенсію по втраті годувальника (так/ні) ____________________________  

14.3.  Дитина із багатодітної сім"ї (так/ні) _______________________________________________________  
              (якщо так:  вказати №, дату видачі посвідчення  

 ___________________________________________________________________________________________  
                                                багатодітної сім"ї та дату, до якої дійсне це посвідчення) 

14.4.  Дитина із малозабезпеченої сім"ї (так/ні) ___________________________________________________  
                                                  (якщо так:  вказати №, дату видачі довідки управління соцзахисту  

 ___________________________________________________________________________________________  
                                                                          та дату, до якої дійсна ця довідка) 

14.5.  Дитина виховується матір"ю-одиначкою (мати перебуває на обліку в управлінні соціального захисту населення 

(так/ні) ________________________________________________________________________________  

14.6.  Дитина-сирота (так/ні) __________________________________________________________________  
14.7.  Дитина позбавлена батьківського піклування (так/ні) ________________________________________  

14. Наявність хронічних захворювань (якщо так, то вказати діагноз і чи перебуває дитина на  диспансерному   

обліку)___________________________________________________________________________________  

15. Наявність у дитини посвідчення, що посвідчує інвалідність (так/ні) _______________________________  
16. Відомості про батьків (опікунів): 

 

 БАТЬКО МАТИ 

1. Прізвище   
    ім’я   
    по батькові   
2. Місце роботи 
 

  

3. Робоча адреса   

4. Посада   

5. Робочий телефон/факс   

6. Е-mail   

7. Мобільний телефон   

 

17. Чи плануєте подавати ще заяви до інших закладів освіти? ___________________________________________  

Підтверджую достовірність всієї інформації, зазначеної в цій заяві та у доданих до заяви документах. 
 

Підпис батьків_____________ 

 
“______”__________________ 20___ р. 

 


