Wstępne informacje dotyczące przyjęcia dziecka do
Społecznej Szkoły Podstawowej w Raciborzu.
1. Szkoła rozpoczyna działalność z dniem wpisu do ewidencji szkół i placówek
niepublicznych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Racibórz
(10.czerwca 2018 r)
2. W roku szkolnym 2018/19 prowadzimy nabór do klasy pierwszej i czwartej
szkoły podstawowej.
3. Zespoły klasowe liczą do 14 osób, są nieliczne, nastawione na indywidualne
podejście do ucznia, optymalnie najlepsze przyswojenie wiedzy poprzez
pracę na lekcji, stosowanie różnych form i metod.
4. Szkoła finansowana jest poprzez:
-dotację oświatową przekazywaną przez MEN ;
-wpisowe w wysokości 250 zł/mc, które przy zapisie dziecka do szkoły i
podpisaniu umowy jest pobierane na poczet czesnego za wrzesień.
Wpisowe płatne jest do 7 dni po podpisaniu umowy licząc od dnia
następnego. Wysokość czesnego w roku szkolnym nie będzie podwyższana ;
5. Podpisanie Umowy o świadczenie usług edukacyjnych oraz wskazanie konta
szkoły nastąpi w czerwcu, o czym zostaną Państwo powiadomieni na
podanej stronie internetowej szkoły -www.szkoladobra.pl
6 .Nabór rozpoczyna się z dniem 17 maja 2018 poprzez pobranie i wypełnienie
ZGŁOSZENIA UCZNIA DO SZKOŁY, deklaracji uczestnictwa w zajęciach religii/
etyki (załącznik nr 1), deklaracji nauki języka mniejszości narodowej –języka
niemieckiego (załącznik nr 2 -wymagane).
7. O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń . Tworzy się listę
dodatkową dla dzieci, których podania zostaną złożone poza kolejnością.
8. Wypełnione dokumenty dziecka można składać w siedzibie Raciborskiego
Towarzystwa Oświatowego „Szkoła” na ulicy Opawskiej 81: środa– piątek w
godzinach 17-18, po uprzednim telefonicznym umówieniu się: 518 321 778
lub mailowo raciborz.szkoladobra@gmail.com

9. Nabór kończy się wraz ze skompletowaniem zespołu klasowego. Lista
uczniów przyjętych zostanie podana na stronie internetowej szkoły.
10. Szkoła będzie czynna w roku szkolnym od godz 7.30-16.00. W tym czasie
zapewniamy zajęcia edukacyjne obowiązkowe i dodatkowe dla klas I i IV,
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze / świetlicowe po skończonych zajęciach,
czas na przerwie na spożycie zdrowego śniadania, posiłek w formie obiadu,
ciekawe formy spędzania zajęć dodatkowych, wyjazdy, naukę pływania na
basenie dla kl I lub kontynuację dla klasy IV.
11. Będziemy się starali nawiązywać z Państwem kontakt, uzupełniać ofertę
szkoły zgodnie z Państwa propozycjami. Zależy nam na wyjątkowości naszej
szkoły, aby nasze dzieci lubiły chodzić do szkoły, a niepotrzebny stres nie
udzielał się rodzicom i ich pociechom. Nie jest to jednak forma
bezstresowego wychowania oparta na zasadzie „wszystko mi wolno”. Celem
naszym jest wychowanie człowieka znającego swoją wartość, szczęśliwego,
wykształconego wg swoich możliwości.

załącznik 1

Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej
Społecznej Szkoły Podstawowej RTO „Szkoła” w Raciborzu
Proszę o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Społecznej Szkoły Podstawowej RTO „Szkoła” w
Raciborzu.
Wszystkie pola proszę wypełnić pismem drukowanym
DANE DZIECKA

Dane osobowe dziecka
Imię

Drugie imię

Nazwisko

PESEL

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

Adres zameldowania dziecka, jeśli jest inny niż adres zamieszkania
Ulica
nr domu

Kod

Województwo

Miejscowość

Powiat

Adres zamieszkania dziecka
Ulica

Kod

Województwo

nr lokalu

Gmina

nr domu

nr lokal

Miejscowość

Powiat

Gmina

Dane rodziców/opiekunów:
Imię
Nazwisko

Telefon (matki)

Imię

Telefon (ojca)

Nazwisko

tel. stacjonarny

Dane o macierzystej szkole obwodowej
Pełna nazwa szkoły podstawowej

Adres szkoły

DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU:
np. stałe choroby, wady rozwojowe, alergie itp.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO:
□ Przestrzegania postanowień statutu szkoły
□ Podawania do wiadomości szkoły wszelkich zmian w podanych wyżej informacjach
□ Uczestniczenia w zebraniach rodziców

……………………………………………………
(data i czytelny podpis rodziców /prawnych opiekunów)

Informacje dotyczące danych osobowych dziecka i jego rodziny są zebrane w celu szybkiego
kontaktu w nagłych okolicznościach. Są udostępnione tylko nauczycielom, którzy są
zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej.
Na zebranie powyższych danych o dziecku i jego rodzinie wyrażam zgodę.

……………………………………
data i czytelny podpis rodziców
( prawnych opiekunów)

Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie
i udostępnianie danych osobowych zawartych w karcie, w systemach informatycznych
szkoły oraz organów uprawnionych do nadzoru nad jednostkami oświatowymi.
Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami)

……………………………………
data i czytelny podpis rodziców
( prawnych opiekunów)

Wyrażam zgodę na publikację zdjęć dziecka z imprez i uroczystości szkolnych na stronie
internetowej promującej placówkę oraz w ramach przekazywania informacji o pracy
dydaktyczno – wychowawczej
…………………………………….......
data i czytelny podpis rodziców

OŚWIADCZENIE:
Mój syn / córka……………………………………………..będzie / nie będzie
uczestniczył /-ła/ w lekcjach religii w szkole podstawowej .
*Niepotrzebne skreślić

…………………………………….......
data i czytelny podpis rodziców
( prawnych opiekunów)

załącznik 2

…………………………………………………
/imię i nazwisko rodzica/

Dyrekcja
Społecznej Szkoły Podstawowej RTO „Szkoła” w Raciborzu

Uprzejmie proszę o umożliwienie mojemu synowi/córce
…………………………………………………………………………………………
urodz.…………………………………………
zam …………………………………………………………………………………………………………………………………
nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej przez cały okres nauki w szkole
podstawowej.

……………………………………………………………………………
/ miejscowość, data,podpis rodzica/

