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W ŚWIĘCICACH 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 3/2021/2022 z dnia 01.09.2021r. 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. M.J. Piłsudskiego w Święcicach w sprawie Procedury organizacji zajęć wspomagających 

w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia 

ogólnego dla klas IV- VIII w roku szkolnym 2021/2022 

w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Święcicach 

 

 

Procedura organizacji zajęć wspomagających 

w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego dla klas 

IV- VIII w roku szkolnym 2021/2022 

w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Święcicach 

 

 

Podstawa prawna: 

 

✓ Rozporządzenie  Ministra  Edukacji i Nauki z dnia 20 lipca 2021 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  

 

✓ art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r.                           

poz. 1082)  

 

 

1. Zajęcia wspomagające w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności                               

z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego                                    

dla uczniów klas IV-VIII organizowane są od dnia 2 września 2021r. do dnia 22 grudnia 

2021 r.  

2. Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z radą pedagogiczną ustala przedmiot lub przedmioty, 

które będą realizowane w ramach zajęć wspomagających, biorąc pod uwagę potrzeby 

uczniów wszystkich oddziałów oraz możliwości organizacyjne szkoły. 
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3. Diagnozę potrzeb edukacyjnych uczniów przeprowadzą, opracują i przedstawią wyniki 

dyrektorowi wychowawcy klas i nauczyciele poszczególnych przedmiotów w terminie 

ustalonym przez dyrektora szkoły. 

4. Zajęcia wspomagające są prowadzone w bezpośrednim kontakcie z uczniami i nie mogą 

być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

5. Dyrektor szkoły w ustaleniu z wychowawcami klas IV-VIII za pomocą dziennika 

elektronicznego informuje rodziców uczniów o organizowanych w szkole zajęciach 

wspomagających oraz o możliwości uczestnictwa w nich uczniów, wskazując 

przedmiot lub przedmioty, z których zajęcia wspomagające będą prowadzone                      

oraz planowane terminy tych zajęć z poszczególnych przedmiotów. 

6. W terminie do dnia  3 września 2021 r. rodzice uczniów składają dyrektorowi,                              

za pośrednictwem wychowawców klas, pisemną deklarację uczestnictwa ucznia                                       

w organizowanych w szkole zajęciach wspomagających z danego przedmiotu. 

7. Zajęcia wspomagające z danego przedmiotu są organizowane w grupie oddziałowej, 

jeżeli na te zajęcia zgłosi się co najmniej 10 uczniów danego oddziału. 

8. Jeżeli na zajęcia wspomagające z danego przedmiotu zgłosi się mniej niż 10 uczniów 

danego oddziału, zajęcia te w Szkole Podstawowej w Święcicach są organizowane: 

 

• w klasie IV nie są organizowane 

• w klasach V–VIII w grupie międzyklasowej obejmującej uczniów klas V i VI  

• w klasach VII i VIII w grupie międzyklasowej obejmującej uczniów                               

klas VII i VIII 

– liczącej co najmniej 10 uczniów 

9. Tygodniowa liczba godzin zajęć wspomagających w przypadku zajęć wspomagających 

zaplanowanych do realizacji w okresie od dnia 2 września 2021 r. do dnia 22 grudnia 

2021 r. nie może być wyższa niż iloczyn 2 godzin i liczby oddziałów szkolnych                           

w szkole, co w przypadku Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego                     

w Święcicach oznacza 10 godzin tygodniowo. 

10. Maksymalna liczba godzin zajęć wspomagających zaplanowanych do realizacji nie 

może przekroczyć iloczynu liczby oddziałów szkolnych w szkole (klasy IV- VIII) 

według stanu na dzień 31 marca 2021 r. i 15 godzin zajęć wspomagających,                                   
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co w przypadku Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Święcicach 

oznacza 75 godzin. 

11. Godzina zajęć wspomagających trwa 45 minut. 

12. Zajęcia wspomagające dokumentowane są w dzienniku zajęć innym niż dziennik zajęć 

lekcyjnych. Na potrzeby zajęć wspomagających prowadzony jest dziennik zajęć 

dodatkowych/wspomagających z danego przedmiotu, na platformie Vulcan. 

13. W dzienniku zajęć dodatkowych/wspomagających z danego przedmiotu wpisuje się 

imiona i nazwiska uczniów, daty i tematy przeprowadzonych zajęć, liczbę godzin tych 

zajęć oraz odnotowuje się obecność uczniów. 

 

 

 


