
 

Informacja dla rodziców, opiekunów prawnych,  

uczniów pełnoletnich 

 

Zgodnie z  § 10g ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 28 maja 2021 

r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 983) zmieniającego rozporządzenie 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) informujemy, że w okresie 

od 1 X  do 17 XII br. 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.  Język polski  Po uzgodnieniu z nauczycielem 

prowadzącym 

 2.  Matematyka  Po uzgodnieniu z nauczycielem 

prowadzącym 

 

  

Udział ucznia w zajęciach wymaga złożenia przez rodziców, opiekunów 

prawnych lub pełnoletniego ucznia pisemnej deklaracji o uczestnictwie, którą 

przesyłamy w załączeniu. Deklaracja jest także dostępna na stronie internetowej 

www.lo1.slupsk.pl i w sekretariacie szkoły. Wypełnioną deklarację należy 

złożyć w sekretariacie szkoły,  u wychowawcy klasy lub wysłać na adres 

mailowy: sekretariat@lo1.slupsk.pl  w nieprzekraczalnym terminie do 28 

września 2021 r. 

Niezłożenie deklaracji w wymaganym terminie będzie potraktowane jako brak 

zgody na uczestnictwo ucznia w zajęciach wspomagających w roku szkolnym 

2021/2022. 

 

 

mailto:sekretariat@lo1.slupsk.pl


…………………………….. 

(miejscowość, data) 

................................................................................................................. 

(imię i nazwisko rodzica, opiekuna prawnego lub  ucznia pełnoletniego) 

................................................................................................... 

………………………………………………………………… 

(adres zamieszkania) 

......................................................... 

(nr telefonu) 

Deklaracja uczestnictwa w zajęciach wspomagających 

Zgodnie z  § 10g ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 28 maja 2021 

r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 983) zmieniającego rozporządzenie 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) deklaruję udział 

córki/syna/mój własny1 

 

…………………………………………………………………………………………..,  

 

ucznia klasy……………………..  

 

szkoły……………………………………………………………………………………………. 

w zajęciach wspomagających organizowanych w szkole w okresie od 1 października 

do  17 grudnia br. z następujących przedmiotów: 

  

Lp. Przedmioty Wybór (zaznaczyć X) 

 1.  Język polski   

 2. Matematyka     

 

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

                                                        Podpis rodzica (opiekuna prawnego, ucznia pełnoletniego) 

 
11 Właściwe podkreślić.  „mój własny” podkreśla uczeń pełnoletni 


