Azonosító szám: EFOP-3.3.1-15-2015-00042

Jelentkezési lap - HatásPont Tanoda
A HatásPont Tanodát 2014-ben hoztuk létre azzal a céllal, hogy a Gyöngyösi és térségében élő gyerekek, fiatalok
számára nyújtsunk segítséget tanulási nehézségek esetén, illetve szabadidős, képességfejlesztő foglalkozások
szervezésével.
A már megkezdett munkánkat 2016-tól tovább tudjuk folytatni az EFOP-3.3.1-15 számú pályázat keretében.
A programba 30 fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel rendelkező 7-18 év közötti gyermeket,
fiatalt tudunk bevonni, akik segítséget kaphatnak a tanuláshoz, élet- és anyagi helyzetük javításához.
Célunk a programba bevont fiatalok és családjaik felzárkózási esélyeinek javítása, bennük egy a jövőbe bizalommal
tekintő szemlélet kialakítása, kudarcok helyett sikerélmények nyújtása, a sikerek ösztönzőként való megtapasztalása.

Hogy hívnak? (Teljes név)
Hány éves vagy?
Hol laksz? (Település, pontos cím nem
szükséges)
Kérjük, adj meg egy olyan
telefonszámot, amin fel tudjuk venni a
családoddal, gondviselőiddel a
kapcsolatot!
Szüleid/gondviselőid teljes neve
Szüleid/gondviselőid legmagasabb
iskolai végzettsége

(ANYA)

(APA)



általános
iskolai
végzettségnél kevesebb



általános
iskolai
végzettségnél kevesebb



általános iskola



általános iskola



szakiskola/ szakmunkás



szakiskola/ szakmunkás



érettségi
(gimnázium,
szakközépiskola)



érettségi
(gimnázium,
szakközépiskola)



diploma



diploma

(Húzd alá a megfelelőt!)

Együttható Közösségépítő Egyesület
Levelezési cím: 1046 Budapest, Klauzál utca 4.
E-mail: hataspont.tanoda@gmail.com
Honlap: www.egyutthato.eu
www.facebook.com/hatasponttanoda/
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Részesülsz-e rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben?



igen



nem

Válaszod fontos a tanodai
szerződés megkötése miatt!

Hova jársz iskolába? (Iskola neve)
Hányadik osztályba jársz?
Hogy hívják az osztályfőnököd? (teljes
neve)
Országos Kompetencia Méréshez
szükséges mérési azonosító:
A 6., a 8. és a 10. évfolyamos diákok
kompetenciáit 2001 óta mérik minden
iskolában. Az azonosítót a szülők
rendelkezésére bocsátják.

Miért jelentkezel a programba?
Hol, kitől hallottál a részvételi
lehetőségről?
Adatvédelmi nyilatkozat *

1 . Tudomásul veszem, hogy az általam rendelkezésre bocsájtott adatokatbeleértve az OKM tanulói azonosítót- a HatásPont tanoda a hatályos
rendelkezéseket, kötelező adatvédelmi szabályokat betartva kezeli.
2. Tudomásul veszem, hogy a jelentkezést követően az Együttható Egyesület
Tanoda programban dolgozó munkatársai az általam megadott elérhetőségeken
felveszik velem és gondviselőimmel a kapcsolatot.
3. Tudomásul veszem, hogy a jelentkezés nem jelent azonnali felvételt a tanoda
programba, hanem a jelentkezést követő három héten belül a tanoda
munkatársai megkeresnek a megadott elérhetőségen.

Jelentkező aláírása:

Szülő/gondviselő aláírása:

A jelentkezési lapot kitöltve leadhatod osztályfőnöködnél, személyesen a tanodában, nyitvatartási időben, címünk 3200
Gyöngyös Mérges út 13 (A CBA-val egy épületben, de a CBA mögött a házakkal szemben), nyitvatartási időn kívül a
postaládába tudod dobni, vagy postán az alábbi címre: Együttható Egyesület 1046 Budapest, Klauzál utca 4.
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