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KARTA ZGŁOSZENIOWA 

UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW 

ZAMIESZKALI NA TERENIA MIASTA DĘBICA 

PROJEKT: PROWADZENIE CENTRUM SYSTEMOWEGO ROZWOJU 

DZIECI I MŁODZIEŻY 

ROK 2018/2019 

DANE PERSONALNE UCZESTNIKA ZAJĘĆ 

Imię i nazwisko* 

…………………………………………………….………………………………………….. 

PESEL* 

………………………………………………………………………………………………… 

Adres zameldowania* ..….……………………….…………………………………………… 

Adres zamieszkania*   ..….…………………………………………………………………… 

Data i miejsce urodzenia*………………….………………………………………………….. 

Klasa w roku szkolnym 2018/2019 (do której dziecko pójdzie)*……………...……………... 

Imię, nazwisko, telefon i e-mail rodzica/opiekuna*  

.............................…….……………………………………………………………………….. 

Nazwa i adres szkoły*  

…………………………………………………………………………………………………  

Czy kandydat uczęszczał na zajęcia w KCE KANA w poprzednich latach? * 

TAK / nazwa zajęć, rok ……………………………. frekwencja ……….  NIE 

* Pola obowiązkowe.  

ZGŁASZAM CHĘĆ UDZIAŁU W ZAJĘCIACH* 
*zakreślić odpowiedni/odpowiednie  kwadrat/y  

 

1. KURSY DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

ZAJĘCIA JĘZYKOWE 

Język angielski (jeśli dziecko jest zaawansowane, prosimy zaznaczyć klasę wyższą)                                         

klasa 1          klasa 2 

klasa 3          klasa 4    

klasa 5       klasa 6  

klasa 7      klasa 8 

klasa 3 gimnazjum 
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Język niemiecki 

klasa V-VII szkoły podstawowej      klasa VIII szk. podst. + gimnazjum 

Język francuski 

klasa V-VII szkoły podstawowej      klasa VIII szk. podst. + gimnazjum 

ZAJĘCIA PRZEDMIOTOWE I HOBBYSTYCZNE 

Matematyka (kl. V-VII)            Matematyka (kl. VIII - gimnazjum) 

Chemia szk. podst. i gimnazjum      Informatyka z el. programowania  

Geografia (kl. V-VIII szk. podst.)           Fizyka (kl. VII-VIII szk. podst.) 

Język polski (kl. IV-VIII szk. podst.)             Biologia szk. podst. i gimnazjum         

 Historia  (kl. IV-VII szk. podst.)      Zajęcia plastyczne 

 Zajęcia muzyczne (nauka gry na gitarze) 

 

 

 

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 

1. Warunkiem rozpoczęcia zajęć jest utworzenie grupy. 

2. O rozpoczęciu zajęć decyduje dyrektor Centrum. 

3. Udział we wszystkich zajęciach jest OBOWIĄZKOWY. 

4. Uczestnicy zajęć otrzymują Kartę Oceny Ucznia oraz Certyfikaty ukończenia zajęć 

(o przyznaniu certyfikatów decyduje 75% frekwencja obecności na zajęciach). 

5. Zasady funkcjonujące podczas zajęć określa „Regulamin zajęć edukacyjnych  

w Katolickim Centrum Edukacji KANA”. 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem zajęć w Katolickim Centrum 

Edukacji KANA w Dębicy oraz w pełni akceptuję wszystkie jego postanowienia i zapisy. 

Zobowiązuję się, do wniesienia opłaty członkowskiej za wybrany kurs w wysokości 150 zł 

brutto (sto pięćdziesiąt złotych brutto) oraz regularnego uczestnictwa w zajęciach.  

Załącznik: Kserokopia ważnej legitymacji szkolnej (nie dotyczy dzieci które pójdą do klasy 

pierwszej szkoły podstawowej). 

 

Dębica, dnia .......................................     ………………………………………………… 

      Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

 

Podpis kursanta/uczestnika zajęć         …………………………………………………        


