
KARTA ZGŁOSZENIOWA
UCZNIOWIE SZKÓŁ ŚREDNICH

MIESZKAŃCY POWIATU DĘBICKIEGO
PROJEKT:

Organizacja systematycznych zajęć dydaktycznych, dydaktyczno-wychowawczych, wyrównawczych, ogólnodostępnych dla wszystkich 
uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu dębickiego.

ROK SZKOLNY 2020 / 2021

DANE PERSONALNE:
Imię i nazwisko................................................................................................................................................
PESEL                  ...........................................................................................................................................
data i miejsce urodzenia..................................................................................................................................
Numer telefonu ...............................................................................................................................................
adres e-mail ....................................................................................................................................................
Nazwa szkoły................................................................................................................................
                     
czy kandydat uczęszczał na zajęcia w KCE KANA w poprzednich latach ?

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

DANE RODZICA / OPIEKUNA (Dane obowiązkowe):
Imię i nazwisko...........................................................................................................................................
nr telefonu..................................................................................................................................................
adres e-mail...................................................................................................................................................

ZGŁASZAM CHĘĆ UDZIAŁU W ZAJĘCIACH
(nie więcej niż trzy przedmioty)

ZAJĘCIA JĘZYKOWE:

JĘZYK ANGIELSKI     JĘZYK NIEMIECKI
 klasa 1       pogotowie maturalne      
 klasa 2                                                                    JĘZYK FRANCUSKI
 matura podstawowa                                                             od podstaw
             matura rozszerzona  
 

ZAJĘCIA PRZEDMIOTOWE:
MATEMATYKA
 klasa 1 wyrównawcza                    klasa 2 wyrównawcza                                matura podstawowa
 klasa 1 rozszerzona    klasa 2 rozszerzona                                   matura rozszerzona
JĘZYK POLSKI     HISTORIA
 matura podstawowa    matura rozszerzona
BIOLOGIA     GEOGRAFIA
 matura rozszerzona                             matura rozszerzona
FIZYKA
             matura rozszerzona
CHEMIA      
 klasa 2 wyrównawcza                                             
 klasa 2 rozszerzona                                                 matura rozszerzona
INFORMATYKA
 podstawowa
 kontynuacja

                                                          Proszę uzupełnić drugą stronę karty.
 

Projekt finansowany
ze środków

Powiatu
Dębickiego



INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że moje dziecko nie ma żadnych przeciwwskazań medycznych do podjęcia nauki w Katolickim Centrum 
Edukacji KANA.
Oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za moje dziecko w drodze na zajęcia i w drodze powrotnej do domu.
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem zajęć w Katolickim Centrum Edukacji KANA w Dębicy oraz w pełni 
akceptuję wszystkie jego postanowienia.
PRZYJMUJĘ DO WIADOMOŚCI, ŻE ZDAJĘCIA MOGĄ SIĘ ODBYWAĆ W FORMIE ZDALNEJ (on-line).

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 REKRUTACJI .

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,
   - uczniowie niebędący mieszkańcami powiatu dębickiego nie mogą uczestniczyć w rekrutacji.


