
  

                                                 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA 

 

Organizacja zajęć edukacyjnych i wychowawczych  

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Dębickiego 

ROK 2018/2019 

DANE PERSONALNE UCZESTNIKA ZAJĘĆ 

Imię i nazwisko*……….………………………….………………………………………….. 

PESEL* ….…………………………………………………………………………………… 

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

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

Klasa w roku szkolnym 2018/2019*……...…………………………………………………... 

Numer telefonu i adres email uczestnika 

zajęć.....................…….……………………………………………………………………….. 

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

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

Nazwa i adres szkoły*………………………………………………………………………… 

 

Czy uczestnik uczęszczał na zajęcia w KCE KANA? * 

TAK / w którym roku, nazwa zajęć ………………………………………………….  

 frekwencja w zajęciach (w procentach)…………..          NIE UCZĘSZCZAŁ 

* Pola obowiązkowe.  

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.  

 

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

      Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

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

 

Katolickie Centrum Edukacji KANA 

ul. Chopina 2, 39-200 Dębica 

tel. 14 69-69-110; e-mail: kana.debica@wp.pl 

www.kanadebica.org, facebook.com/debica.kana 

mailto:kana.debica@wp.pl


  

                                                 

 

 

ZGŁASZAM UDZIAŁ W ZAJĘCIACH* 
*zakreślić odpowiedni/odpowiednie  kwadrat/y  

ZAJĘCIA JĘZYKOWE 

Język angielski        

angielski od podstaw (przygotowanie do matury podstawowej – klasy 1-2) 

  pogotowie maturalne (przygotowanie do matury podstawowej dla maturzystów) 

  angielski dla ambitnych (przygotowanie do matury rozszerzonej) 

Inne języki obce 

język niemiecki pogotowie maturalne (przygotowanie do matury podstawowej) 

  język niemiecki dla ambitnych (przygotowanie do matury rozszerzonej) 

język francuski kurs od podstaw  

język rosyjski kurs od podstaw  

ZAJĘCIA PRZEDMIOTOWE 

Matematyka pogotowie maturalne (przygotowanie do matury podstawowej) 

Matematyka dla ambitnych (przygotowanie do matury rozszerzonej) 

Biologia dla ambitnych (przygotowanie do matury – zajęcia dla maturzystów) 

Biologia dobry start (przygotowanie do matury – zajęcia dla klas 1-2) 

Chemia dla ambitnych (przygotowanie do matury – zajęcia dla maturzystów) 

Chemia dobry start (przygotowanie do matury rozszerzonej dla klas 1-2) 

Fizyka dla ambitnych (przygotowanie do matury rozszerzonej) 

Geografia dla ambitnych (przygotowanie do matury rozszerzonej) 

Historia dla ambitnych (przygotowanie do matury rozszerzonej) 

Język polski pogotowie maturalne (przygotowanie do matury podstawowej) 

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 w Centrum znajdują się w Regulaminie zajęć edukacyjnych  

w Katolickim Centrum Edukacji KANA.     


