
 
Załącznik do zarządzenia nr 

55/2020/2021 z dnia 31.08.2021r. 

 

Procedura organizacji zajęć wspomagających  

dla uczniów w Zespole Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie 

 
Uczestnicy procedury : 

1) Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie, zwany dalej dyrektorem, 

2) Nauczyciele realizujący zajęcia z zakresu kształcenia ogólnego w Zespole Szkół Nr 1 

im. St. Staszica w Kutnie, zwani dalej nauczycielami, 

3) Uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie, zwani dalej uczniami, 

4) Rodzice/opiekunowie uczniów Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica  w Kutnie, zwani 

dalej rodzicami/opiekunami. 

 

1. W okresie od dnia 02.09.2021r. do dnia 22.12.2021r. organizuje się 

zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości                 

i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych                       

z zakresu kształcenia ogólnego, zwanych dalej zajęciami 

wspomagającymi. 

2. Szczegółowe terminy realizacji zajęć wspomagających ustala dyrektor.  

3. Na podstawie  przeprowadzonej diagnozy potrzeb edukacyjnych uczniów 

oraz w porozumieniu z radą pedagogiczną ustala się następujące 

przedmioty, które realizowane będą w ramach zajęć wspomagających : 

 

 III Liceum Ogólnokształcące 

1) język polski 

2) język angielski 

3) matematyka 

4) chemia 

5) biologia 

 

 Technikum Nr 1  

1) język polski 

2) język angielski 

3) matematyka 

 

4. Dyrektor , informuje za pośrednictwem strony internetowej oraz  

e-dziennika rodziców/opiekunów uczniów i pełnoletnich uczniów               

o organizowanych w szkole zajęciach wspomagających oraz o możliwości 

uczestnictwa w nich uczniów, wskazując przedmioty, z których zajęcia 

wspomagające będą prowadzone, oraz planowanych terminach tych zajęć  

z ustalonych przedmiotów. 



5. W terminie do dnia 02.09.2021r. rodzice/opiekunowie lub pełnoletni 

uczniowie składają dyrektorowi, za pośrednictwem wychowawców klas, 

pisemną deklarację uczestnictwa ucznia w organizowanych w szkole 

zajęciach wspomagających z danego przedmiotu. Wzór deklaracji stanowi 

załącznik nr1 do niniejszej procedury. 

6. Godzina zajęć wspomagających trwa 45 minut. 

7. Zajęcia wspomagające są prowadzone w bezpośrednim kontakcie                      

z uczniami i nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość. 

8. Zajęcia wspomagające z danego przedmiotu organizowane są w grupie 

oddziałowej, jeżeli na te zajęcia zgłosi się co najmniej 10 uczniów danego 

oddziału. 

9. Jeżeli na zajęcia wspomagające z danego przedmiotu zgłosi się mniej niż 

10 uczniów danego oddziału, zajęcia te są organizowane w grupie 

międzyoddziałowej między klasowej, liczącej co najmniej 10 uczniów. 

10.  Zajęcia wspomagające dokumentowane są w dzienniku zajęć 

dodatkowych w którym wpisuje się imiona i nazwiska uczniów, daty                 

i tematy przeprowadzonych zajęć, liczbę godzin tych zajęć oraz 

odnotowuje się obecność uczniów. 

11. Za upowszechnianie procedury odpowiedzialny jest dyrektor. Sposoby 

upowszechniania procedury : 

a) przedstawienie procedury na zebraniu rady pedagogicznej, 

b) udostępnienie procedury ma stronie www.staszickutno.pl oraz  

przez e-dziennik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.staszickutno.pl/


Załącznik nr 1 do procedur 

 

…………………………………………………… 
     imię i nazwisko (rodzica/opiekuna lub pełnoletniego ucznia) 

 

…………………………………………………… 
adres zamieszkania 

 
Dyrektor 

Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica  

w Kutnie 

 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA 

W ZAJĘCIACH WSPOMAGAJĄCYCH 

 
Na podstawie § 10g ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej                   

z dnia 28 maja 2021r. w sprawie szczegółowych rozwiązań  w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczania COVID-19  (Dz.U. z 2021r. poz. 983) i w związku                

z informacją dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie                                      

o organizowanych dla uczniów zajęciach wspomagających, 

  

składam deklarację uczestnictwa  syna / córki / mojego *  

 

…………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko) 

 

ucznia/uczennicy klasy ……………………………………………….., 

 

w organizowanych zajęciach wspomagających z przedmiotu/przedmiotów : 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….. 

 

w okresie od 02.09.2021r. do 22.12.2021r. 

 
 

Kutno, dnia …………………  ………………………………… 
podpis rodzica/opiekuna lub pełnoletniego ucznia 

 

 

 

*Niewłaściwe skreślić. W przypadku ucznia niepełnoletniego udział ucznia/uczennicy w zajęciach deklarują 

rodzice/opiekunowie prawni tego ucznia/uczennicy. Uczeń/uczennica pełnoletni/pełnoletnia samodzielnie 

deklarują udział w zajęciach. 

 



 


