Wniosek
o przyjęcie do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Marii Konopnickiej w Świnoujściu

Dyrektor
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Marii Konopnickiej
ul. Piastowska 55
72-600 Świnoujście

I . Dane osobowe kandydata:

PESEL

Imiona, nazwisko: ……………………………………………………………………………….………………...
Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych: ………………………………………………..…….……………
Data i miejsce urodzenia:
……………………………………………………………………………………………………………
(dzień, miesiąc, rok, miejscowość)

Adres zamieszkania:
……………………………….………………………………………………………………………….………………….…
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu/nr mieszkania, gmina)

………………………………………………………………………………………………….…………………………
Telefony kontaktowe
…………………………………………………………..………………………………………….…..……….………..
Adres e-mail …………………………………………………………….……………………………………………
II . Proszę o przyjęcie mojego syna / córki/ podopiecznego (zaznaczyć wybór):


do PRZEDSZKOLA



do kl. …………… SZKOŁY PODSTAWOWEJ



do kl. ………….. SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY



do kl. ………….. BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA
kierunek: kucharz*, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej* (zaznaczyć wybrany kierunek)



z miejscem w grupie wychowawczej (zaznaczyć, jeśli istnieje potrzeba zamieszkania w internacie od poniedziałku do
piątku w dni nauki szkolnej)

(Wykaz wymaganych załączników do poszczególnych szkół znajduje się na str.2)

III . Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka wyłącznie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia
rekrutacji i prowadzenia dokumentacji przedszkolnej/szkolnej. Zobowiązuję się do informowania o zmianie miejsca
zamieszkania w terminie do 7 dni od momentu dokonania zmiany.
Wyrażam zgodę na współpracę z pielęgniarką szkolną, dyrektorem i pracownikami szkoły, która obejmuje wspólne
określenie sposobu opieki nad wychowankiem/ uczniem, dostosowanym do stanu jego zdrowia oraz wyrażam zgodę na
podawanie leków przez pracowników szkoły oraz wykonywanie innych czynności związanych z niepełnosprawnością lub
chorobami przewlekłymi wychowanka /ucznia podczas pobytu w ośrodku/ szkole.

str. 1

Zgodnie z Ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami Art. 21. 1,2,3: w celu zapewnienia właściwej opieki nad uczniami przewlekle
chorymi lub niepełnosprawnymi w szkole. Informacje dotyczące dziecka są objęte ochroną danych osobowych na podst. przepisów zawartych w Ustawie
o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta.

……………………………………….

……..…..…………….…………………………………

(miejscowość, data)

UCZNIOWIE

DO

(podpis rodziców/opiekunów prawnych)

SPECJALNEGO

OŚRODKA

SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO

W

ŚWINOUJŚCIU

SĄ

PRZYJMOWANI NA PODSTAWIE SKIEROWANIA
Rodzic/opiekun prawny ucznia zamieszkałego w Świnoujściu składa wniosek o wydanie skierowania do Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/5, III piętro, a ucznia
zamieszkałego poza Świnoujściem w Urzędzie Miasta/Gminy/Starostwie Powiatowym właściwym dla miejsca jego zamieszkania.
Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Uczniowie przyjmowani są do szkół w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przez cały rok szkolny (jeśli
są wolne miejsca).
Wymagane załączniki:
Przedszkole
 aktualne Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,
 odpis aktu urodzenia kandydata,
 dokument potwierdzający numer PESEL,
 dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą (jeżeli taki uczeń posiada);

Szkoła Podstawowa
 aktualne Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,
 2 podpisane zdjęcia,
 odpis aktu urodzenia kandydata,
 dokument potwierdzający numer PESEL,
 świadectwo szkolne (z wyjątkiem kandydata do klasy I),
 Karta zdrowia ucznia (z wyjątkiem kandydata do klasy I),
 Postanowienie Sądu Rodzinnego (w przypadku uczniów przebywających pod nadzorem sądu, kuratora),
 dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą (jeżeli taki uczeń posiada);

Szkoła Przysposabiająca do Pracy
 aktualne Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,
 2 podpisane zdjęcia,
 odpis aktu urodzenia kandydata,
 dokument potwierdzający numer PESEL,
 świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej,
 Karta zdrowia ucznia,
 książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych (z wpisem o badaniu w kierunku salmonelli – uczeń musi być
zdrowy, aby pracować na stanowisku związanym z produkcją, obrotem i transportem żywności),
 opinia psychologiczna,
 opinia wychowawcy klasy,
 Zgoda rodziców – oświadczenie rodzica na naukę w Szkole Przysposabiającej do Pracy przy SOSW (DRUK),
 Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (w przypadku posiadania takiego orzeczenia),
 Postanowienie Sądu Rodzinnego (w przypadku uczniów przebywających pod nadzorem sądu, kuratora),
 dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą (jeżeli taki uczeń posiada);

str. 2

Branżowa Szkoła I stopnia
 aktualne Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,
 2 podpisane zdjęcia,
 odpis aktu urodzenia kandydata,
 dokument potwierdzający numer PESEL,
 świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej,
 Karta zdrowia ucznia,
 książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych (z wpisem o badaniu w kierunku salmonelli – uczeń musi być
zdrowy, aby pracować na stanowisku związanym z produkcją, obrotem i transportem żywności),
 Zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty,
 Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie wydane przez
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Poradnia dla młodocianych. Skierowanie wystawia SOSW Świnoujście.
 Opinia psychologiczna,
 Opinia wychowawcy klasy z wykazem ocen za I semestr ósmej klasy,
 Zgoda rodziców – oświadczenie rodzica na naukę w Branżowej szkole i stopnia przy SOSW (DRUK),
 Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (w przypadku posiadania takiego orzeczenia),
 Postanowienie Sądu Rodzinnego (w przypadku uczniów przebywających pod nadzorem sądu, kuratora),
 dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą (jeżeli taki uczeń posiada);

str. 3

