
 

 
DSZ.4230.1.2021 

Deklaracja 

udziału dziecka w zajęciach wspomagających dla uczniów klas VIII 

 
W związku z § 10g ust. 4 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 poz. 493 z późn. zm.) deklaruję, że moje dziecko: 

imię i nazwisko: ……………………………………………………………, klasa …………. 

w okresie: od 2 września 2021 r. do 22 grudnia 2021 r. 

będzie uczestniczyć w zajęciach wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu 

wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu 

kształcenia ogólnego prowadzonych z przedmiotów (wpisać „TAK” lub „NIE”): 

język niemiecki   język angielski   matematyka 
 

chemia   fizyka   biologia 
 

geografia       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DSZ.4230.1.2021 

Deklaracja 

udziału dziecka w zajęciach wspomagających dla uczniów klas IV 

 

W związku z § 10g ust. 4 rozporządzenie 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 poz. 493 z późn. zm.) deklaruję, że moje dziecko: 

imię i nazwisko: ……………………………………………………………, klasa ………….. 

w okresie: od 2 września 2021 r. do 22 grudnia 2021 r. 

będzie uczestniczyć w zajęciach wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu 

wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu 

kształcenia ogólnego prowadzonych z przedmiotów (wpisać „TAK” lub „NIE”): 

język polski 
  

matematyka 
 

język angielski 
  

 
 

 

 

 

Załącznik do komunikatu nr 13/2021 

Dyrektora Szkoły z dnia 10 czerwca 2021 r. 

Załącznik do komunikatu 13/2021 

Dyrektora Szkoły z dnia 10 czerwca 2021 r. 

…………………………………………………………. 

(data i czytelny podpis rodzica) 

…………………………………………………………. 

(data i czytelny podpis rodzica) 



 

 
DSZ.4230.1.2021 

Deklaracja 

udziału dziecka w zajęciach wspomagających dla uczniów klas VII 

 
W związku z § 10g ust. 4 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 poz. 493 z późn. zm.) deklaruję, że moje dziecko: 

imię i nazwisko: ……………………………………………………………, klasa …………. 

w okresie: od 2 września 2021 r. do 22 grudnia 2021 r. 

będzie uczestniczyć w zajęciach wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu 

wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu 

kształcenia ogólnego prowadzonych z przedmiotów (wpisać „TAK” lub „NIE”): 

język polski   język angielski   matematyka 
 

biologia   geografia    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DSZ.4230.1.2021 

Deklaracja 

udziału dziecka w zajęciach wspomagających dla uczniów klas V i VI 

 

W związku z § 10g ust. 4 rozporządzenie 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 poz. 493 z późn. zm.) deklaruję, że moje dziecko: 

imię i nazwisko: ……………………………………………………………, klasa ………….. 

w okresie: od 2 września 2021 r. do 22 grudnia 2021 r. 

będzie uczestniczyć w zajęciach wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu 

wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu 

kształcenia ogólnego prowadzonych z przedmiotów (wpisać „TAK” lub „NIE”): 

język polski 
  

matematyka 
 

język angielski 
  

historia 
 

 

 

 

Załącznik do komunikatu nr 13/2021 

Dyrektora Szkoły z dnia 10 czerwca 2021 r. 

Załącznik do komunikatu 13/2021 

Dyrektora Szkoły z dnia 10 czerwca 2021 r. 

…………………………………………………………. 

(data i czytelny podpis rodzica) 

…………………………………………………………. 

(data i czytelny podpis rodzica) 


