Informacja o zapisach do klasy czwartej
Salezjańskiej Publicznej Szkoły Podstawowej
w Salezjańskim Zespole Szkół Publicznych „Don Bosko” w Świętochłowicach
na rok szkolny 2022/2023
Wymagane dokumenty
a) podanie z prośbą o przyjęcie do szkoły,
b) karta informacyjna,
c) świadectwo ukończenia klasy drugiej szkoły podstawowej,
d) dwa zdjęcia legitymacyjne podpisane imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia,
e) oświadczenie o ochronie danych osobowych,
f) opinia lub orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej (w przypadku, gdy kandydat
takie posiada),
g) opinia księdza proboszcza lub katechety,
h) pisemne oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych potwierdzające wolę uczęszczania
dziecka do Salezjańskiej Publicznej Szkoły Podstawowej (po przyjęciu kandydata).
Druki można pobrać bezpośrednio w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły.
Dokumenty składa się do skrzynki podawczej znajdującej się w sekretariacie szkoły
w terminie przewidzianym w Terminarzu, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny.

Terminarz
1. Złożenie podań o przyjęcie do szkoły w terminie 1.02.2022 r. do 8.04.2022 r.
2. Spotkanie kwalifikacyjne z kandydatem do klasy czwartej i jego rodzicami odbędzie się w
dniu 21.04.2022. Rozmowa może odbyć w innej formie (telefonicznie, online, ankieta).
3. W terminie 27.06.2022 – 1.07.2022 Kandydat dostarcza :
a) oryginał świadectwa promocyjnego do klasy czwartej szkoły podstawowej,
b) kartę zdrowia.

Kryteria:
- ocena opisowa na świadectwie z klasy drugiej,
- osiągnięcia w konkursach i zawodach sportowych (do wypełnionej karty informacyjnej
należy dołączyć kserokopię stosownego dyplomu lub zaświadczenia),
- ocena z zachowania,
- aktywność społeczna, religijna, wolontariat,
- opinia katechety lub proboszcza,

- punktowany wynik rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem i jego rodzicami.
Rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą w terminie przewidzianym w Terminarzu po
wcześniejszym umówieniu się z rodzicami lub prawnymi opiekunami kandydata z
zachowaniem zasad sanitarno-epidemiologicznych.
Szkoła zastrzega sobie również prawo do uwzględnienia warunków rodzinnych dziecka,
orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz tego, czy do szkoły uczęszczało
rodzeństwo kandydata lub jego rodzice.
Warunkiem przyjęcia do klasy czwartej jest akceptacja przez kandydata i jego
rodziców (prawnych opiekunów) katolickiego charakteru szkoły, statutu i wewnątrzszkolnych
przepisów oraz regulaminów.

