
Szanowni Rodzice, 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021r. zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID -19 

w naszej szkole od września 2021r. do grudnia 2021r. zostaną przeprowadzone 

dodatkowe zajęcia wspomagające dla chętnych  uczniów klas IV-VIII. 

 

Celem zajęć wspomagających jest opanowanie i utrwalenie wiadomości  i umiejętności w 

związku z nauczaniem zdalnym z wybranych przedmiotów obowiązkowo realizowanych w 

szkole (język polski, matematyka języki obce, chemia, fizyka, biologia, geografia). 

 

Udział ucznia w zajęciach jest dobrowolny i  wymaga potwierdzenia zgody na podstawie 

deklaracji rodziców. (druk deklaracji – Załącznik -należy uzupełnić i drogą e-mail  przesłać do 

wychowawcy klasy do 07 września 2021r.) 

 

Zajęcia wspomagające z danego przedmiotu są planowane w grupach co najmniej 10 

osobowych. W zależności od liczby zgłoszeń będą odbywać się w oddziałach klasowych lub 

międzyklasowych: IV, V-VI, VII-VIII. Godzina zajęć wspomagających trwa 45 minut. 

 

Gorąco zachęcamy uczniów do udziału w zajęciach wspomagających. 

 

Dyrekcja Szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA DZIECKA W ZAJĘCIACH 

WSPOMAGAJĄCYCH UCZNIÓW w roku szkolnym 2020/2021 

 Ja niżej podpisana/y 

………………………………………………………………………………………………  

(Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

…………………………………………………………………………………………………

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

(Adres zamieszkania rodzica/opiekuna prawnego) 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 (telefon kontaktowy, adres e-mail rodzica/opiekuna prawnego)  

zgłaszam udział mojego dziecka 

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

(Imię/ imiona i nazwisko dziecka) 

 klasa …………………………………………………………………………………………  

 do udziału w zajęciach wspomagających w  roku szkolnego 2021/2022 

 (proszę właściwe zaznaczyć X):  

Rodzaj zajęć Prowadzący nauczyciel Wybór X 

Język polski Danuta Żybura - Jarosz  

Język polski Agnieszka Bręk- Świtalska  

Język polski Hanna Gmerek  

Język polski Mirosława Ginter  

Język polski Marzena Kamińska  

Język polski Katarzyna Król  

Matematyka Żywilla Umińska  

Matematyka Joanna Walkowiak  

Matematyka Agnieszka Chodorowska  

Matematyka Marzena Michalska  

Biologia Joanna Sękowska - Kaczmarek  

Geografia Maria Wolska  

Fizyka Michał Wojtkowiak  

Chemia Renata Kaczmarek  

Język angielski Natalia Kroma  

Język angielski Marta Kaczyńska- Lisowska  

Język angielski Katarzyna Holka  

Język angielski Dariusz Spychała  

Język niemiecki Paulina Piechowiak  

 

Miejscowość, data                                                 Czytelny podpis rodzica/opiekuna 

    …………………………                                                                        …………………………………………… 


