
PISMO W SPRAWIE DODATKOWYCH ZAJĘC POZALEKCYJNYCH DLA DZIECI 

 

Szanowni Rodzice,  

Rada Rodziców wyszła z inicjatywą zorganizowania pozalekcyjnych zajęć dodatkowych dla naszych 

uczniów. Zajęcia zorganizowane mogą być w godzinach popołudniowych przez rodziców uczniów w 

ramach nieodpłatnych usług (sytuacja spowodowana jest brakiem nauczycieli). Takie przedsięwzięcie 

zostało omówione z dyrekcją naszej szkoły. 

W związku z powyższym, szukamy chętnych rodziców, którzy mogą poświęcić swój czas i podzielić się 

swoją wiedzą z uczniami szkoły. Mogą to być zajęcia z języka obcego, matematyki, fizyki czy chemii oraz 

wszelkiego rodzaju inne zajęcia w ramach tzw. „kółka zainteresowań”. 

Zajęcia miałyby się rozpocząć w drugim semestrze. W tym celu jednak RR powinna zebrać informacje 

o chętnych osobach prowadzących i tematach jakie możemy dzieciom zaproponować. Następnie 

należy zebrać zainteresowanych uczniów, aby potwierdzić utworzenie się grupy dla danego 

przedmiotu / tematu.  

Prosimy o zgłaszanie swoich kandydatur wraz z propozycją tematu zajęć bezpośrednio do 

wychowawców klas w terminie do połowy stycznia. Na zebraniach klasowych w styczniu można ustalić 

finalne propozycje w każdej klasie. Informacje będą przekazane do RR, a następnie omawiane z 

dyrekcją szkoły. Po stworzeniu takiej listy RR skontaktuje się z rodzicami, którzy się zgłosili do tej 

inicjatywy. 

Dodatkowo, chcielibyśmy poinformować o możliwości korzystania ze stołów do tenisa w naszej szkole. 

Warunkiem takich zajęć dla dzieci jest obecność rodzica podczas gry w tenisa, ponieważ dzieci muszą 

być pod opieką osoby dorosłej. W szkole do dyspozycji są dwa stoły, które można raz lub dwa razy w 

tygodniu wystawić na korytarze na piętrze po zajęciach np. od godziny 15.oo do 17.oo. Tutaj również 

zbieramy informacje, który rodzic może być obecny w szkole.  

W imieniu Rady Rodziców chcielibyśmy zachęcić gorąco do udziału w inicjatywie pomocy naszym 

uczniom. Z góry serdecznie dziękujemy za zgłaszanie swoich kandydatur.  

Pozdrawiamy,  

Rada Rodziców SP11 

 

W chwili obecnej w szkole odbywają się następujące zajęcia dodatkowe:  

klasy 1-3 koło informatyczne 3h,  

klasa 7 koło historyczne, koło języka polskiego,  

klasa 8a koło historyczne, koło języka polskiego, koło matematyczne, 

klasa 8b koło historyczne, koło języka polskiego, koło matematyczne, 

koło szachowe dla chętnych uczniów 2h, 

koło języka hiszpańskiego  1h, 

zajęcia ceramiki 2h, 

zajęcia realizujące program „Przyjaciele Zippiego” (klasy młodsze) 2h, 

zajęcia treningu słuchowego -metodą Tomatisa  4h. 

Od drugiego semestru planujemy dodatkowo zajęcia z socjoterapii 2h. 

 


