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Wykształcenie matka/ojciec 
Jakie mają Państwo wykształcenie? 
(Proszę podać tylko najwyższy stopień. Proszę podać dla obojga rodziców!)* 
 Matka Ojciec 
[1] Szkoła podstawowa / zawodowa ☐ ☐ 
   
[2] Wykształcenie średnie niepełne  
(bez matury)  

☐ ☐ 

   
[3] Technikum bez matury ☐  ☐ 

   
[4] Wykształcenie policealne ☐  ☐ 

   
[5] Matura (liceum lub technikum) ☐  ☐ 

   
[6] Szkoła innego rodzaju ☐  ☐ 

   
[7] Przerwanie edukacji w szkole / brak 
uczęszczania do szkoły 

☐  ☐ 

   
[8] Jeszcze nie zakończono edukacji ☐  ☐ 

 

                                                            
* Pod pojęciem „Rodzice” rozumiane są osoby, którym aktualnie przysługują prawa rodzicielskie. 
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Kursy zawodowe matka/ojciec 
Czy mają Państwo wykształcenie zawodowe? Jeśli tak, to jakie? 
(Proszę podać tylko najwyższy stopień. Proszę podać dla obojga rodziców!)* 

 
 Matka Ojciec 
[1] Staż (wykształcenie praktyczno-zawodowe) ☐ ☐ 
   
[2] Szkoła zawodowa, szkoła handlowa  
(wykształcenie szkolno-zawodowe) 

☐ ☐ 

   
[3] Szkoła specjalistyczna (np. z dyplomem 
mistrza, techniku, akademia zawodowa lub 
specjalistyczna)  

☐  ☐ 

   
[4] Wyższa szkoła zawodowa, inżynier ☐  ☐ 

   
[5] Uniwersytet, szkoła wyższa  ☐  ☐ 

   
[6] Wykształcenie innego rodzaju ☐  ☐ 

   
[7] Brak wykształcenia zawodowego albo 
w trakcie kształcenia 

☐  ☐ 

   
[8] Jeszcze w trakcie kształcenia zawodowego  
(stażysta, student) 

☐  ☐ 

 

                                                            
* Pod pojęciem „Rodzice” rozumiane są osoby, którym aktualnie przysługują prawa rodzicielskie. 
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Praca zawodowa matka/ojciec  
Które z poniższych danych pasują do Państwa?  
(Proszę podać dla obojga rodziców!)* 
 Matka Ojciec 
Obecnie ...   
   
[1] bez zatrudnienia 
(opieka nad gospodarstwem domowym, uczeń, 
student, emeryt itp.) 

☐ ☐ 

   
[2] bezrobotny ☐  ☐ 

   
[3] zatrudniony na pełen etat plus wsparcie 
z programu zasiłków dla bezrobotnych 
(Arbeitslosengeld II - Hartz IV) 

☐  ☐ 

   
[4] zatrudniony na część etatu lub na określoną 
liczbę godzin plus wsparcie z programu zasiłków 
dla bezrobotnych (Arbeitslosengeld II - Hartz IV) 

☐  ☐ 

   
[5] czasowa przerwa w zatrudnieniu (np. urlop 
rodzicielski) 

☐  ☐ 

   
[6] praca na część etatu lub na określoną liczbę 
godzin 

☐  ☐ 

   
[7] praca w pełnym wymiarze godzin ☐  ☐ 

   
[8] stażysta ☐  ☐ 

 

 

                                                            
* Pod pojęciem „Rodzice” rozumiane są osoby, którym aktualnie przysługują prawa rodzicielskie. 
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Sytuacja rodzinna 
Z kim przeważnie przebywa dziecko?  
(Proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź!) 
 
[1] Biologiczni rodzice ☐ 
  
[2] Matka i jej partner ☐ 
  
[3] Ojciec i jego partnerka ☐ 
  
[4] Matka ☐ 
  
[5] Ojciec  ☐ 
  
[6] Dziadkowie lub inni krewni ☐ 
  
[7] Rodzice zastępczy / rodzice adopcyjni ☐ 
  
[8] W placówce opiekuńczej  ☐ 
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