(Prosimy o wydrukowanie wniosku i oświadczenia na 1 kartce, dwustronnie)

Tarnowskie Góry, dnia ……………………….

Dyrektor Szkół
w Salezjańskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w Tarnowskich Górach

Wnioskuję o przyjęcie mojej córki */ mojego syna * …………………….……………………………………………………..

ur. ………..…….……………..…… pesel ……………..……………..……………. w roku szkolnym 2018 / 2019
do klasy pierwszej Salezjańskiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi.

 Adres zamieszkania i adres zameldowania są takie same : TAK* / NIE* (informacja rozszerzona w kwestionariuszu kandydata)
 Dziecko jest w trakcie badania psychologicznego: TAK* / NIE*
 Czy dziecko będzie korzystało ze świetlicy szkolnej TAK* / NIE* - świetlica jest czynna w godzinach od 6.30 do 16.00.
 Czy dziecko choruje na chorobę przewlekłą: TAK* / NIE* ; zażywa leki stałe: TAK* / NIE* - zaświadczenie lekarskie w załączeniu.
*) niepotrzebne skreślić.

…………………………………..
Czytelny podpis ojca*/op. prawnego*

…………………………………..
Czytelny podpis matki */op. prawnego*

Wymagany jest podpis obojga rodziców/op. prawnych.
INFORMACJA:
W przypadku braku miejsc – brane są pod uwagę kryteria , o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe - czyli:

wielodzietność rodziny kandydata,

niepełnosprawność kandydata,

niepełnosprawność jednego lub obojga z rodziców kandydata,

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

objęcie kandydata pieczą zastępczą,
oraz kryteria SOSW

zameldowanie na terenie gminy Tarnowskie Góry

dziecko pracownika SOSW,

rodzeństwo uczące się w jednej ze szkół SOSW.
Powyższe powinno zostać potwierdzone oświadczeniem rodzicó i/lub kserokopią odpowiednich dokumentów.

Z a ł ą c z n i k i - zaznacza szkoła

 Kwestionariusz osobowy dla kandydata do Szkoły
 3 zdjęcia format 30 x 42 mm (wymiar zdjęć : rozporządzenie MEN z dnia 29.12.2014r. , wzór nr 66a i 67a)
 Jeżeli posiada: opinia PPP z dnia …………………..…… z powodu …………………..………………………………………………....…………………………
 Jeżeli posiada: orzeczenie PPP o potrzebie kształcenia specjalnego z dnia ….…..……… z powodu ……………………….………………………….
 Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych.
 Zaświadczenie lekarskie - w przypadku choroby przewlekłej lub/i stosowania leków stałych.
 Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
 Karta badania profilaktycznego 6-latka.
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………
Wniosek i załączniki przyjęto w dniu:

……….…….……….…………. podpis przyjmującego: ………………….……………….....

Prosimy wypełnić oświadczenie na odwrocie.

OŚWIADCZENIE RODZICÓW
Szkoły w Salezjańskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowskich Górach to szkoły katolickie, posiadające własny program
wychowawczy oparty o podstawy wiary i etyki katolickiej oraz uwzględniający zasady systemu wychowawczego św. Jana Bosko i spójny
z nim program profilaktyki.
Szkoły dostępne są dla wszystkich uczniów, którzy pragną realizować w niej swą edukację i akceptują jej katolicki charakter. Szczegółowe
postanowienia dotyczące organizacji szkół, zasad funkcjonowania oraz praw i obowiązków ucznia znajdują się w statutach szkół, z którym
każdy uczeń i rodzic jest zobowiązany zapoznać się na etapie rekrutacji do szkoły.
Przyjmuję do wiadomości i zobowiązuję się do przestrzegania przez mojego
syna / moją córkę …………………………………………………….. postanowień statutu szkoły, a w szczególności:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Szkoła dostępna jest dla wszystkich uczniów, którzy pragną realizować w niej swą edukację i akceptują jej katolicki charakter.
Zajęcia z religii są obowiązkowe.
Noszenie identyfikatora na terenie szkoły jest obowiązkowe.
Uczestniczenie w mszach świętych i nabożeństwach, które są organizowane w ramach zajęć szkołach jest obowiązkowe.
Obowiązuje całkowity zakaz używania komórki przez ucznia na lekcji. Uczeń ma obowiązek wyłączyć
i schować komórkę. Nie można używać komórki jako kalkulatora.
Można korzystać na lekcji z e-booków, a zasady podano w oddzielnym regulaminie.
Zabronione jest palenie papierosów, e-papierosów, picie alkoholu, zażywanie lub rozprowadzanie środków odurzających,
Zabronione jest noszenie i propagowanie symboli przeciwnych zasadom dobrego wychowania i katolickiego charakteru szkoły.
Strój szkolny i wygląd ucznia:
a) strój szkolny powinien być schludny, pozbawiony ekstrawaganckich ozdób i elementów wyzywających, powinien być
adekwatny do formalnego i oficjalnego charakteru instytucji szkolnej.
b) strój codzienny dowolny, ale nie ekstrawagancki. Koszule, bluzki co najmniej z krótkimi rękawami,
w stonowanej kolorystyce, jego elementy ( napisy, emblematy) nie mogą obrażać wartości religijnych, promować substancji
odurzających, wskazywać na przynależność do gangów, sekt, nieformalnych grup
i związków, które nie są akceptowane przez szkołę. Ubranie nie może też zawierać wulgarnych i obraźliwych nadruków, także
w językach obcych.
c) na terenie szkoły uczniowie nie noszą bluzek odsłaniających brzuch, plecy, głębokich dekoltów, krótkich spodenek, spódnica
nie powinna być krótsza niż 5 cm nad kolano, a spodnie nie krótsze niż 3/4 długości. Bielizna nie może być widoczna.
d) zabrania się umieszczania kolczyków w nosie, w wardze, w języku ( oprócz po jednym, delikatnym kolczyku
w uszach u dziewcząt),
e) obowiązuje zakaz posiadania tatuaży na odkrytych częściach ciała,
f) w doborze ubioru, rodzaju fryzury, biżuterii i makijażu należy zachować umiar, pamiętając, że szkoła jest miejscem nauki
i pracy,
g) na terenie szkoły nie można nosić nakryć głowy chyba, że jest to uwarunkowane przyczynami zdrowotnymi.

10. Galowy stój szkolny:
a)
uczeń ma obowiązek występowania w galowym stroju szkolnym w czasie uroczystości szkolnych, religijnych, państwowych
oraz na polecenie dyrektora szkoły, wychowawcy lub samorządu uczniowskiego. Wówczas obowiązuje:
 dla dziewcząt – biała, odświętna bluzka i ciemna spódnica lub długie spodnie,
 dla chłopców - biała koszula i ciemne, długie spodnie.
11. Strój na zajęcia wychowania fizycznego:
a)
uczniowie mają obowiązek posiadać odpowiedni stój przeznaczony wyłącznie do realizowania zadań
o charakterze rekreacyjno-sportowym tj.:
 obuwie sportowe przeznaczone wyłącznie do ćwiczeń na sali sportowej o cechach pełnej sprawności technicznej
(zapinane, sznurowane) o czystej podeszwie wykonanej z gumy syntetycznej w odcieniach jasnych (biały, żółty)
 spodenki (shorty), getry, spodnie dresowe,
 koszulka (T-shirt) z krótkim rękawem, z uwzględnieniem punktu 9.b.
 skarpety, z wyłączeniem rajstop.
b) ze względów bezpieczeństwa zabrania się w trakcie zajęć sportowych posiadać biżuterii i ozdób typu - pierścionki, obrączki,
sygnety, łańcuszki, zegarki, wiszące kolczyki itp.
c) uczniowie mający długie włosy mają obowiązek związania ich przy pomocy gumek, wsuwek lub opasek.

……………………………………………...……………………………………………………………………
data i czytelny podpis obojga rodziców / op. prawnych

