
 
Deklaracja rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w zajęciach dodatkowych realizowanych  

w ramach projektu pn. „Równi w przyszłość – zmniejszenie negatywnych skutków wywołanych epidemią 

COVID-19 poprzez zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji uczniów uczących się na 

terenie Gminy Siechnice w Szkole Podstawowej nr 1 w Siechnicach, Szkole Podstawowej w Radwanicach  

i Publicznej Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie”, nr projektu RPDS.10.02.01-02-0100/21. 

Proszę poniżej wstawić znak X przy zajęciach, na które zapisują Państwo dziecko. Można zapisać dziecko 

na kilka zajęć. Przy każdym zajęciach jest informacja dla uczniów jakich klas będą prowadzone zajęcia. 

Zapisanie dziecka na zajęcia nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do wskazanej grupy. Lista osób 

przyjętych do danej grupy oraz terminy rozpoczęcia zajęć zostaną podane po zakończeniu rekrutacji. 

Termin składania deklaracji do wychowawcy: 13.09.2022 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wyrażam zgodę na udziału dziecka – ucznia………………………………...……………..……(imię i nazwisko ucznia, 

klasa)w następujących zajęciach dodatkowych (proszę o zaznaczenie wybranych zajęć dodatkowych):  

1. Zadanie rozwijające zainteresowania i uzdolnienia: 
 

Projekt edukacyjny - Moja miejscowość, grupy po 12uczniów: 

☐Koło przyrodniczo-plastyczne, prowadzący: Z.Szajna-Lasowa, 2h/tydzień (dla klas I-III) 

☐ Koło fotograficzne, prowadzący: A. Ostrożyńska, 1h/tydzień (dla klas I-III) 

☐ Koło historyczne, prowadzący: M. Chodorowska, 1h/tydzień (dla klas I-III) 

☐ Koło kulturowo-etnograficzne, prowadzący: M. Lipczyńska, 1h/tydzień (dla klas I-III) 

☐ Moja miejscowość w języku polskim i ukraińskim, prowadzący: W. Stefańska, 1h/tydzień (dla klas I-III) 

☐ Koło przyrodniczo-plastyczne, prowadzący: A. Kamińska, 2h/tydzień (dla klas IV-VIII) 

☐ Koło fotograficzne, prowadzący: A. Kamińska, 1h/tydzień (dla klas IV-VIII) 

☐ Koło historyczne, prowadzący: M. Chodorowska, 1h/tydzień (dla klas IV-VIII) 

☐ Koło kulturowo-etnograficzne, prowadzący: M. Lipczyńska, 1h/tydzień (dla klas IV-VIII) 

☐ Moja miejscowość w języku polskim i ukraińskim, prowadzący: W. Stefańska, 1h/tydzień (dla klas IV-VIII) 
 

Zajęcia laboratoryjne i warsztatowe, grupy po 6 uczniów: 

☐Doświadczenia, prowadzący: M. Lipczyńska, 1h/tydzień (dla klas I) 

☐Zajęcia przyrodnicze, prowadzący: A. Ostrożyńska, 1h/tydzień (dla klas II) 

☐ Zajęcia przyrodnicze, prowadzący: B. Schayer, 1h/tydzień (dla klas III) 

☐ Świetlicowe laboratoria, prowadzący: K. Włodarczyk, 2h/tydzień (klasy I-III) 

☐Fizyka dla każdego, prowadzący: E. Galewska, 2h/co 2 tygodnie(dla klas VII - VIII) 

☐Warsztaty chemiczne, prowadzący: A. Wróbel, 2h/tydzień (dla klas VII-VIII) 

☐Warsztaty-biologia, prowadzący: A. Wróbel, 1h/tydzień (dla klas V-VIII) 

☐Spotkania biologiczno-chemiczne, prowadzący: A. Wróbel, 1h/tydzień (klasy V-VIII) 
 

Projekt edukacyjny - Higiena i zdrowie na co dzień, Pomoc przedmedyczna, grupy po 10 uczniów: 

☐Higiena i zdrowie, Pomoc przedmedyczna, prowadzący: K. Bednarek, 1h/tydzień (dla klas I) 

☐Higiena i zdrowie, Pomoc przedmedyczna, prowadzący: K. Bednarek, 1h/tydzień (dla klas II) 

☐Higiena i zdrowie, Pomoc przedmedyczna, prowadzący: K. Bednarek, 1h/tydzień (dla klas III) 

☐Higiena i zdrowie, Pomoc przedmedyczna, prowadzący: K. Bednarek, 1h/tydzień (dla klas IV) 

☐Higiena i zdrowie, Pomoc przedmedyczna, prowadzący: P. Janik, 1h/tydzień (dla klas V) 

☐ Higiena i zdrowie, Pomoc przedmedyczna, prowadzący: P. Janik, 1h/tydzień (dla klas VI) 

☐ Higiena i zdrowie, Pomoc przedmedyczna, prowadzący: P. Janik, 1h/tydzień (dla klas VII) 

☐ Higiena i zdrowie, Pomoc przedmedyczna, prowadzący: P. Janik, 1h/tydzień (dla klas VIII) 

☐ Higiena i zdrowie, Pomoc przedmedyczna, Grupa konkursowa, prowadzący: D. Dudzic, 2h/tydzień (dla 
klas I – IV) 

☐ Higiena i zdrowie, Pomoc przedmedyczna, Grupa konkursowa, prowadzący: D. Dudzic, 2h/tydzień (dla 
klas V – VIII) 



 
2. Zajęcia specjalistyczno-terapeutyczne, grupy po 5 osób, zajęcia prowadzone blokowo 2h/tydzień: 

 

☐Muzykoterapia, prowadzący: J. Beker (dla klas IV) 

☐Arteterapia*, prowadzący: M. Szymczak, wtorek 10:15 – 11:45 lub piątek9:15 – 10:45 (dla klas II) 

☐Karuzela Emocji**, prowadzący: M. Pondo (dla klas I) 

☐ Karuzela Emocji**, prowadzący: M. Pondo (dla klasyIVa i klasyIVc) 
 

3. Zajęcia organizowane poza szkołą: wycieczki edukacyjne: 
 

☐Jednodniowa wycieczka krajoznawcza, realizowana w Kreatywnym Ośrodku Multifunkcyjnym w 
Miliczu. Wycieczka z dofinansowaniem. 

 

 

……………….………………………………………… 
Data, Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

* Arteterapia 

Zajęcia ukierunkowane na rozwój kreatywności dziecka poprzez różne sztuki, poprzez czynne i bierne 

uczestnictwo w procesie twórczym. Możliwość swobodnej kreacji w pracach plastycznych, udział w 

bajkoterapii, ekspresjach ruchowych i tanecznych, zabawach wokalnych, muzykoterapii, zabawach teatralnych, 

filmoterapii. To także kontakt z naturą, odkrywanie tego, co na co dzień niedostrzegalne. 

Zajęcia przede wszystkim przeznaczone są dla dzieci nieśmiałych, którym brakuje pewności siebie, które mają 

trudności w nawiązywaniu relacji, czują się zagubione w grupie, w nowym miejscu, mają trudność z pracą w 

zespole. Ale i dla tych bardziej odważnych też :) 

 

** Tematyka zajęć Karuzela Emocji – zajęcia socjoterapeutyczne: 

Blok I – Czy wiem, co czuję?: Jakie czuję emocje? Czy emocje mają kolor? Czy są złe lub dobre? Emocje i ja. 

Uczucia i emocje – czy to jest to samo? 

Blok II – Czy wiem, co czują inni?: Czym jest empatia. Każdy z nas jest inny. Słowa, które budują mury. Słowa, 

które budują mosty. 


