
Informacja dla rodziców 

 

Zgodnie z § 10g rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie 
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 493 ze zm.) informuję, że w okresie od 20.09.2021 do 22.12.2021 
zostaną zorganizowane w szkole zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu 
wiadomości i umiejętności z zajęć edukacyjnych ustalonych w uzgodnieniu z radą 
pedagogiczną. Poniższa tabela przedstawia przedmioty, które będą realizowane w ramach 
zajęć wspomagających oraz planowane terminy tych zajęć: 

  

Lp. Przedmioty Terminy zajęć 
 1  matematyka  1-2 godz. w tygodniu 
 2  język polski  1-2 godz. w tygodniu 
 3  język angielski   1 godz. w tygodniu 
 4  język niemiecki  1 godz. w tygodniu 
 5  chemia  1 godz. w tygodniu 

  

Udział ucznia w zajęciach wymaga złożenia przez rodziców pisemnej deklaracji  
o uczestnictwie, którą przesyłam w załączeniu. Deklaracja jest także dostępna na stronie 
internetowej Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi i w sekretariacie 
szkoły. Wypełnioną deklarację należy złożyć w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym 
terminie do 17.09.2021 r.  

Niezłożenie deklaracji w wymaganym terminie będzie potraktowane jako brak zgody na 
uczestnictwo ucznia w zajęciach wspomagających w roku szkolnym 2021/2022. 

 

 

W przypadku uczniów pełnoletnich pisemną deklarację składają sami uczniowie. 

 

 

 

 

 

 

 



Informacja o godzinach wspomagających 

1. Od dnia 31 maja 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r. w publicznych szkołach 
ponadpodstawowych, w dla uczniów uczęszczających do wszystkich klas (także 
pierwszych) mogą być organizowane zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i 
utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. 

2. Dyrektor szkoły, w uzgodnieniu z radą pedagogiczną ustala przedmiot lub przedmioty, 
które będą realizowane w ramach zajęć wspomagających, biorąc pod uwagę potrzeby 
uczniów wszystkich oddziałów oraz możliwości organizacyjne szkoły 

3. Zajęcia wspomagające są prowadzone w bezpośrednim kontakcie z uczniami i nie 
mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

4. W terminie do 17.09.2021 , rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń składają dyrektorowi 
szkoły pisemną deklarację uczestnictwa ucznia w organizowanych w szkole zajęciach 
wspomagających z danego przedmiotu lub przedmiotów. 

5. Zajęcia wspomagające z danego przedmiotu są organizowane w grupie oddziałowej, 
jeżeli na te zajęcia zgłosi się co najmniej 10 uczniów danego oddziału. 

6. Jeżeli na zajęcia wspomagające z danego przedmiotu zgłosi się mniej niż 10 uczniów 
danego oddziału, zajęcia te są organizowane:  
- w grupie międzyoddziałowej (np. klasa 1a, 1b i 1c) 
lub grupie międzyklasowej ( np. kl. 1a, 2b, 3d), liczącej co najmniej 10 uczniów. 

7. W przypadku zajęć wspomagających zaplanowanych do realizacji w okresie od dnia 2 
września 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r. - tygodniowa liczba godzin tych zajęć nie 
może być wyższa niż iloczyn 2 godzin i liczby oddziałów szkolnych (2x16= 32 godz.) 

8. Godzina zajęć wspomagających trwa 45 minut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


