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Projekt finansowany 
ze środków 

Powiatu 
Dębickiego

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 2022/2023 
Lista grup zajęciowych, które będą realizowane od września 2022 roku:  
- język angielski kl. 1, 2, 3 LO i 4 Tech., matura 
- język polski - matura 
- matematyka kl. 1, 2, 3 LO i 4 Tech., matura podst., matura rozszerz.  
- chemia kl. 3 LO i 4 Tech. 
- chemia - matura 
- biologia - matura 
- informatyka - programowanie 
- fizyka - matura 
 

Lp. NAZWA ZAJĘĆ NA KTÓRE KANDYDAT CHCE UCZĘSZCZAĆ  
 (PROSZĘ WYBRAĆ Z LISTY) 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

 

DANE PERSONALNE KANDYDATA: 

Nazwisko: 
 

Imię: 
 

Numer telefonu: 
 

Imiona i nazwiska rodziców kandydata: 

Matka/opiekun 
prawny 

Tel.: 

Ojciec/opiekun 
prawny 

Tel.: 

Adres zamieszkania kandydata: kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania: 
 

Szkoła do której będzie uczęszczał kandydat w roku szkolnym 
2022/2023: 

 

Klasa do której będzie uczęszczał kandydat w roku szkolnym 
2022/2023: 
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Wyrażam zgodę na udział syna/córki (*) w w/w formie(ach) zajęć. 
 

…..……………………………… 

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego kandydata 

 
1. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych zawartych we wniosku 

do celów związanych z przeprowadzeniem rekrutacji oraz organizacją pracy i funkcjonowaniem KCE KANA, 
publiczne udostępnianie informacji o jego osiągnięciach oraz publikację wizerunku w celach promocyjnych 
działań placówki. O prawie wglądu do tych danych oraz możliwości ich zmiany zostałam/e pouczona/y. 

2. Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody (*) na: publikowanie informacji o moim dziecku oraz prac, które wykona; 
rejestrowanie wizerunku mojego dziecka (filmy, fotografie) podczas zajęć i innych przedsięwzięć KANY (np. 
konkursy, festiwale, występy i wyjazdy, zajęcia otwarte itp.) oraz wykorzystanie ww. materiałów do promocji 
KCE KANA poprzez media lokalne, regionalne  i ogólnopolskie, strony internetowe, YouTube, portale 
społecznościowe. 

3. Wyrażam zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka na tablicy ogłoszeń w KCE KANA w Dębicy 
przy ul. Chopina 2 na liście uczniów przyjętych na zajęcia do KANY lub liście osób nieprzyjętych na zajęcia. 

4. Zgadzam się na komunikację między placówką, a mną drogą telefoniczną. 
5. Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody (*) na samodzielne przyjście i powrót dziecka po zakończeniu zajęć   

w KANIE (dotyczy dziecka niepełnoletniego). 
6. Przyjmuję do wiadomości, iż niezgłoszenie się kandydata przyjętego w procesie rekrutacji na zajęcia do trzech 

tygodni po rozpoczęciu zajęć w roku szkolnym, na który do placówki został przyjęty oraz brak informacji  
o przyczynach niezgłoszenia się i nieusprawiedliwienie nieobecności, traktuje się jako rezygnację z zajęć. 

7. Potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji do KCE KANA w Dębicy w roku szkolnym 2022/2023. 

 

 
…..………………………………… 

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego kandydata 

 

Świadoma/y odpowiedzialności karnej, w przypadku podania nieprawidłowych danych 
oświadczam, że przedłożone przeze mnie w niniejszym wniosku informacje są prawdziwe. 
 
 

Dębica, dnia …………………..……… ……………..……...................... 
Podpis rodzica/opiekuna prawnego kandydata  

 
* niepotrzebne skreślić  
 

 

  

 


