FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZNIA DO INTERNATU
SALEZJANIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH
TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO
INTERNAT SALEZJAŃSKI
w Oświęcimiu
Ul. JAGIEŁŁY 10, 32-600 OŚWIĘCIM,
Tel. (033) 844-34-64, WEW. 125, 245
www.salezjanie.edu.pl
OŚWIĘCIM

DANE O UCZNIU NAZWISKO I IMIĘ, DRUGIĘ IMIĘ:

ADRES ZAMIESZKANIA:
kod pocztowy, miejscowość nazwa ulicy i numer miejsce urodzenia TELEFON UCZNIA:

NUMER PESEL:

DATA IMIENIN:
RODZAJ SZKOŁY:

DANE O
RODZICACH/
OPIEKUNACH
UWAGI O
RODZINIE

KIERUNEK (*dotyczy szkół zawodowych):

Szkoła Branżowa I stopnia

Technikum

mechanik, stolarz, operator obrabiarek

Liceum Ogólnokształcące

Gimnazjum*

KLASA:

Ojciec (imię, nazwisko, adres - jeśli inny niż syna)

Telefon ojca:

Matka (imię, nazwisko, adres - jeśli inny niż syna)

Telefon matki:

Pełna

Niepełna

Po rozwodzie

Separacja

Rodzina zastępcza*

Czy posiada rodzeństwo? Ile?
*- Właściwe podkreślić

PROGRAM DNIA W INTERNACIE:
6:30 Pobudka
7:00 Msza święta
7:30 Śniadanie
7:50 Apel i zajęcia szkolne
13:15 Obiad
14:00 - 15:45 Rekreacja/możliwość wyjścia na miasto(dla
uczniów, którzy skończyli lekcje)
16:00 Studium ścisłe (przerwa 17:00-17:15)
18:15 Kolacja
18:45 Rekreacja
20:15 Studium wieczorne/koła zainteresowań/nabożeństwo
21:15 Modlitwy wieczorne i słówko
22:00 Gaszenie światła i cisza nocna
Przy internacie działają koła zainteresowań
(w zależności od chętnych):
 Oratorium
 Kółko Gitarowe
 Salos – Organizacja sportowa (siatkówka, piłka nożna)
 Liturgiczna Służba Ołtarza
 Orkiestra dęta

WIADOMOŚCI UZUPEŁNIAJĄCE O WYCHOWANKU:
Zainteresowania, hobby:

Zwrócić uwagę na (np. przebyte choroby, konflikt z prawem):

Wychowanek przebywający w internacie ma prawo do:

Obowiązki wychowanka:

1.Korzystania z urządzeń i pomocy dydaktycznych służących
do nauki własnej, rozwijania i pogłębiania swoich uzdolnień
i zainteresowań.
2.Wypoczynku i uczestnictwa w zajęciach organizowanych
w internacie i poza nim za zgodą rodziców i wychowawców.
3.Korzystania z pomocy wychowawców
w sprawach wychowawczych i dydaktycznych.
4.Odwiedzin przez rodziców i rodzeństwo
w internacie.
5.Wysuwania
wniosków
i
propozycji
dotyczących
usprawnienia życia internatu.
6.Wyjazdu do domu rodzinnego za zgodą wychowawcy
i kierownika internatu.
7.Wyjścia do miasta w określonych godzinach.

1.Dbać o dobro, honor internatu i szkoły, poznawać tradycję
salezjańską.
2.Wykorzystywać czas na naukę osobistą i zachowywać ciszę
w czasie jej przewidywanego trwania.
3.Uczestniczyć w zajęciach organizowanych w internacie.
4.Odnosić się z szacunkiem do wychowawców i personelu
pracującego w internacie.
5.Szanować mienie internatu, a w razie jego zniszczenia pokryć
szkody.
6.Utrzymywać w czystości pomieszczenia internatu.
7.Przestrzegać rozkładu dnia, ciszy wieczornej, punktualności.
8. Uczestniczyć w codziennej Mszy świętej, modlitwach porannych
i wieczornych, rozwijać swoją wiarę.
9. Dbać o swoje rzeczy osobiste.

Nagrody: Za wzorową postawę wychowanek może otrzymać: wyróżnienie indywidualne, pochwałę wychowawcy wobec
całego zespołu wychowawców i wychowanków, list pochwalny, nagrody rzeczowe,
Kary: Za nieprzestrzeganie regulaminu internatu i szkoły, rozkładu dnia, lekceważenie obowiązków, ucieczki, wywieranie
szkodliwego wpływu na kolegów, wyjazdy do domu bez zgody, samowolne wyjścia do miasta, picie alkoholu, palenie
papierosów w tym e-papierosów, używanie środków odurzających, narkotyki (posiadanie lub używanie), posiadanie
przedmiotów niebezpiecznych, obrazę godności osobistej wychowawcy i inne naruszenia zasad społecznych, wychowanek
może być ukarany: upomnieniem indywidualnym, upomnieniem wobec wychowawców i wychowanków, zatrzymaniem
wyjazdu do domu rodzinnego, powiadomieniem rodziców, warunkowym pobytem w internacie, zmianą miejsca na studium lub
na sypialni, wniesieniem do Zespołu Wychowawczego wniosku o obniżenie oceny ze sprawowania, zawieszeniem w internacie,
usunięciem z internatu (za używanie wszelkich środków odurzających, naruszenie cudzego mienia, naruszenie nietykalności
cielesnej).
Niezbędne rzeczy w internacie:
Kołdra i poduszka, dwa komplety bielizny pościelowej, rzeczy higieny osobistej, ubranie sportowe i świąteczne (garnitur)
dokument stwierdzający tożsamość, tymczasowy dowód osobisty lub odpis aktu urodzenia (niezbędne do zameldowania)
oraz potwierdzenie zameldowania stałego.

Potwierdzam zapoznanie się z regulaminem internatu i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Znane są mi kary
wynikające z nieprzestrzegania zasad panujących w internacie. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do
systematycznego kontaktu z internatem oraz przekazywania niezwłocznie informacji istotnych, w tym o stanie
zdrowia czy innych problemach wychowanka.
Potwierdzam poprawność podanych danych.
Zostałem poinformowany, że administratorem danych osobowych jest dyrektor placówki.
__________________________________

____________________________________

Podpis rodzica lub opiekuna

L.p.
1.

2.

Podpis wychowanka

Zobowiązania i zgody rodziców/opiekunów prawnych
Jako prawny opiekun/rodzic biorę odpowiedzialność za samodzielny przyjazd
mojego syna do internatu i powrót do domu w terminie zatwierdzanym przez
wychowawcę internatu i odnotowanym w dzienniczku wyjazdów. Obecność
w domu będzie potwierdzona podpisem rodzica lub opiekuna.
Pozwalam również na samodzielne spacery na terenie Oświęcimia
w godzinach wyznaczonych w planie dnia lub wyznaczone okolicznościowo
przez wychowawcę.
Jako prawny opiekun/rodzic biorę odpowiedzialność za powrót mojego syna
do szkoły w poniedziałek rano do godziny 7.45 (rozpoczęcie apelu).

3.

Wyrażam zgodę na wyjazdy mojego syna w czasie jego pobytu w internacie,
w okresie od września do końca czerwca organizowane przez szkołę lub
Internat. Kierowcami podczas wyjazdów będą wychowawcy.

4.

Wyrażam zgodę na przeprowadzenie testów wykrywających substancje
psychoaktywne w organizmie mojego syna oraz wgląd w jego rzeczy
osobiste w sytuacji uzasadnionego podejrzenia o zażywanie lub posiadanie
środków odurzających lub posiadanie zabronionych lub niebezpiecznych
przedmiotów.

Podpis i data

