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Regulamin dnia próbnego
w Galileo
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Dzień próbny (dalej: dzień próbny) jest organizowany przez Autorską Szkołę Podstawową
Galileo z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 13 (dalej: Szkoła) prowadzoną
w ramach działalności statutowej przez Fundację Swoją Drogą z siedzibą we Wrocławiu,
ul. Fabryczna 13, 53-609 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem 0000541916, NIP 896-154-14-74, REGON 360731319.
2. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin) jest stworzony na podstawie Statutu Autorskiej Szkoły
Podstawowej Galileo, w szczególności na podstawie ROZDZIAŁU X – ZASADY REKRUTACJI
§ 21. Celem dnia próbnego jest poznanie Szkoły przez kandydata na ucznia (dalej: dziecko) oraz
sprawdzenie jego umiejętności komunikacyjno-społecznych w Społeczności Galileo.
§2
WARUNKI UCZESTNICTWA DZIECKA W DNIU PRÓBNYM
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Rodzic/Opiekun prawny (dalej: Opiekun) zobowiązuje się:
a. osobiście przyprowadzić dziecko do Szkoły na dzień próbny lub przekazać w terminie
2 dni roboczych przed dniem próbnym szkole pisemną zgodę upoważniającą do odbioru
dziecka przez osobę trzecią albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na samodzielny
powrót dziecka do miejsca zamieszkania,
b. dostarczyć najpóźniej na dzień przed dniem próbnym dokumentację dotyczącą dziecka,
w tym Wniosek o przyjęcie dziecka do Autorskiej Szkoły Podstawowej Galileo oraz
zaświadczenie od lekarza rodzinnego/pediatry potwierdzające, że dziecko jest
szczepione zgodnie z obowiązującym w Polsce kalendarzem szczepień,
c. pozostawać w kontakcie telefonicznym ze Szkołą na wypadek potrzeby kontaktu Szkoły
z Opiekunem,
d. współpracować z kadrą szkoły,
Brak dostarczenia przez Opiekuna dokumentów, o których mowa w §2 ust. 1 Regulaminu
uniemożliwia dziecku uczestnictwo w dniu próbnym.
Jeżeli w trakcie dnia próbnego przez dziecko zostanie wyrządzona szkoda na osobie lub mieniu,
Opiekun jest obowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej przez dziecko w dniu próbnym
w pełnej wysokości.
Dziecko w dniu próbnym powinno zostać wyposażone w:
a. buty zmienne,
b. przybory do pisania oraz notatnik/zeszyt,
c. śniadanie/przekąski/własny obiad.
Dziecko w dniu próbnym ma możliwość skorzystania z obiadu szkolnego dostarczanego przez
katering Czarne Termosy. Warunkiem skorzystania z obiadu szkolnego przez dziecko w dniu
próbnym jest zgłoszenie dokonane przez Opiekuna za pośrednictwem poczty elektronicznej
Szkoły na adres podany Opiekunowi podczas rekrutacji oraz uiszczenia opłaty (zgodnie
z aktualnym cennikiem firmy kateringowej) w terminie najpóźniej na 1 dzień roboczy przed
dniem próbnym.
W przypadku natomiast braku wyposażenia dziecka w obuwie zamienne Szkoła zastrzega,
że brak obuwia zmiennego może spowodować brak możliwości uczestnictwa dziecka w dniu
próbnym, o czym Opiekun zostanie poinformowany w momencie odprowadzenia dziecka do
Szkoły.
Opiekun ma prawo do uzyskania informacji zwrotnej na temat dnia próbnego dziecka w Galileo,
której udzieli wychowawca klasy lub osoba wskazana przez wychowawcę; informację musi
otrzymać najpóźniej do 3 dni po zakończonym dniu próbnym.
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8. Szkoła przed dniem próbnym ma obowiązek poinformować Opiekuna o zasadach panujących
w obiekcie Szkoły.
9. Dzień próbny jest obowiązkową częścią rekrutacji w Galileo i jest organizowany na terenie szkoły
w godzinach pracy Szkoły.
10. Termin dnia próbnego ustalany jest indywidualnie pomiędzy Szkołą a Opiekunem.
11. W przypadku braku możliwości przybycia dziecka na dzień próbny Opiekun ma obowiązek
powiadomić o tym fakcie Szkołę oraz usprawiedliwić nieobecność dziecka.
12. W przypadku braku możliwości przybycia dziecka na dzień próbny, Szkoła wspólnie
z Opiekunem wyznacza inny termin dnia próbnego dziecka w Szkole.
13. W przypadku gdy przeprowadzenie dnia próbnego nie jest możliwe ze względu na okoliczności
siły wyższej, nieprzewidziane i niezależne od Szkoły i Opiekuna, w szczególności w sytuacji
ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii i zamknięcia z tego powodu
placówek edukacyjnych, dzień próbny może odbyć się warunkowo w najwcześniejszym
możliwym terminie, także w trakcie roku szkolnego, na który przeprowadzana jest rekrutacja
dziecka. W takiej sytuacji, nawet jeśli rok szkolny już się rozpoczął, Szkoła zastrzega,
że po przeprowadzeniu dnia próbnego, Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o odmowie
przyjęcia dziecka do Szkoły w trybie § 21 ust. 7 Statutu Autorskiej Szkoły Podstawowej Galileo.
§3
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

2.

3.
4.
5.

6.

Regulamin określa wyłącznie warunki dnia próbnego, w pozostałym zakresie zastosowanie mają
postanowienia Statutu Autorskiej Szkoły Podstawowej Galileo, Założenia programowe lub
przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
Statut Autorskiej Szkoły Podstawowej Galileo oraz Założenia Programowe dostępne są na
stronie internetowej Szkoły, jak również zostają udostępnione Opiekunowi za pośrednictwem
poczty elektronicznej.
Szkoła ma prawo do zmiany Regulaminu.
Regulamin oraz wszelkie informacje dotyczące zmian Regulaminu dostępne będą na stronie
internetowej Szkoły pod adresem: www.galileo.edu.pl.
Skargi, co do przebiegu dnia próbnego, można składać na adres e-mail: szkola@galileo.edu.pl.
Skargi będą rozpatrywane przez Dyrektora Szkoły w ciągu 14 dni. Nieustosunkowanie się
do skargi w przedmiotowym terminie oznacza, że skarga została uznana za uzasadnioną.
Regulamin wchodzi w życie z dniem wydania zarządzenia, do którego jest załącznikiem.

