
KARTA ZGŁOSZENIOWA
UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

MIESZKAŃCY MIASTA DĘBICA

PROJEKT:
prowadzenie centrum systemowego rozwoju dzieci i młodzieży

ROK SZKOLNY 2019 / 2020

DANE PERSONALNE:
Imię i nazwisko...........................................................................................................................................
PESEL                  ...........................................................................................................................................
data i miejsce urodzenia.......................................................................................................................

Nazwa i adres szkoły................................................................................................................................
                                     ...............................................................................................................................
klasa w której dziecko będzie się uczyć od września 2019 r. ........................................
czy kandydat uczęszczał na zajęcia w kce kana w poprzednich latach ?

              tak  - nazwa kursu.........................................                          nie

dane rodzica/opiekuna:
Imię i nazwisko...........................................................................................................................................
nr telefonu..................................................................................................................................................
adres e-mail...................................................................................................................................................

zgłaszam chęć udziału w zajęciach
(nie więcej niż trzy przedmioty)

zajęcia językowe

język angielski
 klasa 1   klasa 2   klasa 3  klasa 4
 klasa 5   klasa 6   klasa 7  klasa 8

język niemiecki
 klasa 8

zajęcia przedmiotowe

 matematyka (klasa 5-6)  matematyka (klasa 7-8)
 chemia (klasa 7-8)   informatyka - programowanie (klasa 7-8)
 informatyka (klasa 5-6)  informatyka - robotyka (klasa 5-6)

zajęcia hobbystyczne

 zajęcia plastyczne   nauka gry na gitarze
       jednostka strzelec

Proszę uzupełnić drugą stronę karty

projekt finansowany
ze środków

Gminy Miasta 
Dębica



informacje uzupełniające

oświadczenie
Oświadczam, że moje dziecko nie ma żadnych przeciwwskazań medycznych 
do podjęcia nauki w katolickim centrum edukacji Kana.

................................................................

oświadczenie
oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za moje dziecko w drodze na 
zajęcia i w drodze powrotnej do domu.

................................................................

Oświadczenie
oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem zajęć w katolickim centrum 
edukacji Kana w Dębicy oraz w pełni akceptuję wszystkie jego postanowienia.

..................................................................

zobowiązanie
zobowiązuję się do wniesienia jednorazowej opłaty członkowskiej za każdy 
wybrany kurs w wysokości 200 zł (dwieście złotych) oraz regularnego 
uczestnictwa w zajęciach.

załączniki
 kserokopia ważnej legitymacji szkolnej 
 Oświadczenie rodo.

Dębica, dnia.....................................                          ............................................................
          czytelny podpis rodzica
           lub opiekuna prawnego

tylko kompletne zgłoszenie (wraz z załącznikami) 
będzie rozpatrywane w procesie rekrutacyjnym.

informacje dodatkowe:
  1. warunkiem rozpoczęcia zajęć jest utworzenie grupy.
  2. udział w wybranych zajęciach jest obowiązkowy.
  3. zasady funkcjonujące podczas zajęć określa „regulamin zajęć”.
  4. Warunkiem otrzymania certyfikatu za udział w zajęciach jest 75%
      frekwencji obecności na zajęciach.
  5. zasady rekrutacji:
   - pierwszeństwo w rekrutacji mają dotychczasowi uczniowie
     kce KANA
   - frekwencja poniżej 60% za rok ubiegły jest podstawą do utraty
     w/w pierwszeństwa,
   - przy obsadzie wolnych miejsc decyduje kolejność zgłoszeń,

projekt finansowany ze środków Gminy Miasta Dębica.

podpis rodzica / opiekuna

podpis rodzica / opiekuna

podpis rodzica / opiekuna


