Górsk, dn. 16.06.2021 r.
Szanowni Państwo!
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021r. 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 2021r., poz. 983),
od nowego roku szkolnego (w terminie od 2 września 2021r. do 22 grudnia 2021r.) w Szkole Podstawowej
im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku zorganizowane zostaną zajęcia wspomagające uczniów
w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć
edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.
Zajęcia wspomagające z danego przedmiotu prowadzone będą w formie zajęć pozalekcyjnych
(1 godzina lekcyjna = 45 minut) w grupie oddziałowej (np. tylko dla oddziału 8c, tylko dla oddziału 8a, itd.),
jeżeli na te zajęcia zgłosi się co najmniej 10 uczniów danego oddziału.
W przypadku, gdy liczba chętnych uczniów z danej klasy będzie niższa niż 10 - zajęcia prowadzone będą
w grupie międzyoddziałowej (np. tylko dla grupy oddziałowej 8ab, itd.).
W związku z powyższym, liczba godzin przewidziana na zajęcia wspomagające w okresie 2 września 2021r.
– 22 grudnia 2021r. nie może przekroczyć iloczynu liczby oddziałów klas 4-8 (stan na 31 marca 2021r.)
i liczby 10 godzin zajęć wspomagających, co w przypadku Szkoły Podstawowej w Górsku wynosi:
12 oddz. x 10 godz. = 120 godz.
Proponujemy zajęcia wspomagające, które stanowić będą doskonałą formę zajęć, w szczególności przed
egzaminem ósmoklasisty dla wszystkich uczniów klas 8abc z następujących przedmiotów egzaminacyjnych:
język polski, matematyka, język angielski.
Podział godzin na zajęcia wspomagające w okresie 2 września 2021r. – 22 grudnia 2021r.
(dla klas 8abc – rok szkolny 2021/2022)

Klasa
8a
8b
8c

Liczba godzin
z języka polskiego
15
15
15

Liczba godzin
z matematyki
15
15
15

Liczba godzin
Razem dla
z języka angielskiego
oddziału
10
40
10
40
10
40
Razem dla szkoły:
120

Udział ucznia w zajęciach wymaga złożenia przez Rodziców pisemnej deklaracji o uczestnictwie.
Wypełnioną deklarację należy złożyć u Wychowawcy w nieprzekraczalnym terminie do 22 czerwca
2021r.
Z poważaniem,
_______________________________________________________________________________________
DEKLARACJA
Ja, niżej podpisana/y, deklaruję udział mojego dziecka ……………………………………………….…,
ucznia/uczennicy klasy ……. w zajęciach wspomagających z następujących przedmiotów (wybrane
przedmioty podkreślić):
język polski,
matematyka,
język angielski.
……………………………………………
(data i podpis rodzica)

