
Komunikat nr 13/2021 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 w Lublinie 

z dnia 10 czerwca 2021 r. 

w sprawie organizacji zajęć wspomagających 

dla uczniów kl. IV-VIII  

w terminie 2 września - 22 grudnia 2021 r. 

 

Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie! 

 

Informuję, że w dniu 28 maja 2021 r. została ogłoszona (Dz. U. z 2021 r. poz. 983) 

zmiana rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 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 z późn. zm.). 

Zmiana ta wprowadza możliwość organizacji dodatkowych zajęć wspomagających 

uczniów według ściśle określonych zasad. Celem organizacji zajęć 

wspomagających jest umożliwienie uczniom opanowania i utrwalenia wiadomości 

oraz umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu 

kształcenia ogólnego. 

 

1. Zajęcia wspomagające będą realizowane w okresie od 2 września do 22 grudnia 

br. w trybie stacjonarnym, dla uczniów klas IV–VIII. 

2. Mogą być zorganizowane w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych lub 

międzyklasowych – w zależności od liczby uczestników. 

3. O utworzeniu wyżej wymienionych grup decyduje liczba uczniów – co najmniej 

10 uczniów w grupie. 

4. Przedmioty, z których będą realizowane zajęcia, ustala Dyrektor, w uzgodnieniu 

z Radą Pedagogiczną. Natomiast liczbę godzin (grup) zajęć ustala się na podstawie 

pisemnych deklaracji Rodziców. 

5. Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 9 czerwca br. ustalono, że zajęcia 

wspomagające w naszej szkole będą organizowane, przede wszystkim, 

z przedmiotów egzaminacyjnych (język polski, język angielski i matematyka) oraz 

innych: 

- klasa VIII: matematyka, język angielski, język niemiecki, chemia, fizyka, 

biologia, geografia; dodatkowa - szósta godzina języka polskiego będzie 

obowiązkowa dla wszystkich uczniów kl. VIII, dlatego nie będzie organizowana 

w ramach zajęć wspomagających. 

- klasa VII: język polski, matematyka, język angielski, biologia, geografia 

- klasa VI: język polski, matematyka, język angielski, historia 

- klasa V: język polski, matematyka, język angielski, historia; 

- klasa IV: język polski, matematyka, język angielski. 

6. Przy ustalaniu przedmiotów i liczby godzin zajęć wspomagających szkoła musi 

wziąć pod uwagę potrzeby uczniów oraz warunki lokalowe. W związku z tym 

zajęcia wspomagające prawdopodobnie będą odbywały się po wszystkich 

lekcjach, ponieważ tylko wtedy będzie można utworzyć grupy międzyoddziałowe 



lub międzyklasowe. Być może uczniowie na zajęcia wspomagające będą musieli 

przyjść do szkoły drugi raz. 

 

7. Rodzice zainteresowani udziałem swoich dzieci w zajęciach wspomagających 

składają pisemną deklarację. Deklarację należy złożyć do Wychowawcy klasy do 

dnia 18 czerwca br. z czytelnym podpisem. Uwaga! Nie będzie możliwości 

zapisania dziecka w późniejszym terminie. 

Wzór deklaracji stanowi załącznik do niniejszego komunikatu. 

 

 


