
 
Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 

2021r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  

 

 
*Wyrażam/nie wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki 

…………………………………….. ucznia/uczennicy klasy czwartej 

W zajęciach wspomagających z języka polskiego w wymiarze 1 godzina tygodniowo ,  

w formie zajęć pozalekcyjnych. 

Zajęcia prowadzone  będą od 1.09.2021 do 22.12. 2021 

Grafik będzie ustalony po otrzymaniu zgody. 

 

 

 

  …………………………                                  ………………………….. 
             Miejscowość i  data                                                  podpis rodzica/opiekuna    
 

*niepotrzebne skreślić      

 
Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 

2021r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  

 

 
*Wyrażam/nie wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki 

…………………………………….. ucznia/uczennicy klasy piątej 

W zajęciach wspomagających z języka polskiego w wymiarze 1 godzina tygodniowo,  

 w formie zajęć pozalekcyjnych. 

Zajęcia prowadzone  będą od 1.09.2021 do 22.12. 2021 

Grafik będzie ustalony po otrzymaniu zgody. 

 

 

 

  …………………………                                  ………………………….. 
             Miejscowość i  data                                                  podpis rodzica/opiekuna    
 

*niepotrzebne skreślić      



Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 

2021r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  

 

 
*Wyrażam/nie wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki 

…………………………………….. ucznia/uczennicy klasy szóstej 

W zajęciach wspomagających z matematyki w wymiarze 1 godzina tygodniowo,  

w formie zajęć pozalekcyjnych. 

Zajęcia prowadzone  będą od 1.09.2021 do 22.12. 2021 

Grafik będzie ustalony po otrzymaniu zgody. 

 

 

 

  …………………………                                  ………………………….. 
             Miejscowość i  data                                                  podpis rodzica/opiekuna    
 

*niepotrzebne skreślić      

 

 
Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 

2021r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  

 

 
*Wyrażam/nie wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki 

…………………………………….. ucznia/uczennicy klasy siódmej 

W zajęciach wspomagających z matematyki w wymiarze 1 godzina tygodniowo,  

w formie zajęć pozalekcyjnych. 

Zajęcia prowadzone  będą od 1.09.2021 do 22.12. 2021 

Grafik będzie ustalony po otrzymaniu zgody. 

 

 

 

  …………………………                                  ………………………….. 
             Miejscowość i  data                                                  podpis rodzica/opiekuna    
 

*niepotrzebne skreślić      



Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 

2021r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  

 

 
*Wyrażam/nie wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki 

…………………………………….. ucznia/uczennicy klasy ósmej 

W zajęciach wspomagających z języka angielskiego w wymiarze 1 godzina tygodniowo,  

w formie zajęć pozalekcyjnych. 

Zajęcia prowadzone  będą od 1.09.2021 do 22.12. 2021 

Grafik będzie ustalony po otrzymaniu zgody. 

 

 

 

  …………………………                                  ………………………….. 
             Miejscowość i  data                                                  podpis rodzica/opiekuna    
 

*niepotrzebne skreślić      


