
                             DEKLARACJA – proszę złożyć w sekretariacie szkoły do 15 czerwca 2023 roku 

 
Rodzice wcześniejszych roczników zwrócili się do dyrekcji szkoły z prośbą zorganizowania 

zajęć dodatkowych z drugiego języka obcego. Rodzice są świadomi znaczenia wielojęzyczności i jak 

najszybszego kontaktu ucznia z językami obcymi. Szkoła nie miała możliwości zorganizowania tych 

zajęć, ponieważ w siatce godzin jest to przewidziane dopiero w klasie VII. Dlatego Rada Rodziców 

podjęła kroki, aby współpracując ze Stowarzyszeniem Rodziców, zorganizować takie zajęcia. 

Stowarzyszenie, musi pozyskać środki, aby te działania – wpisujące się w jego cele statutowe – 

poprowadzić. Wobec powyższego rodzice którzy chcą, aby dziecko na takie zajęcia dodatkowe 

uczęszczało, zobowiązują się do wpłacania darowizny na rzecz Stowarzyszenia (w klasach I będzie to 

około 25 złotych miesięcznie za 1 godzinę w tygodniu, w klasach starszych około 30 złotych za 2 

godziny w tygodniu). Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 w Złotowie, wychodząc naprzeciw 

oczekiwaniom rodziców, zgodziła się nieodpłatnie udostępnić na realizację tych działań 

pomieszczenia lekcyjne. Ze względów organizacyjnych związanych z planem lekcji warunkiem 

organizacji tych zajęć dodatkowych jest uczestnictwo w nich wszystkich uczniów w klasie, ponieważ 

w klasie VII i VIII nie będą zaczynały drugiego języka obcego od podstaw tylko będą go kontynuować.  

Od 5 lat wszystkie klasy mają dodatkowo zajęcia z drugiego języka obcego, co ma pozytywny skutek 

na egzaminie ósmoklasisty z języka obcego – nasi uczniowie mają jedne z najwyższych wyników  

w powiecie. 

W tym roku pojawiła się możliwość wyboru drugiego języka obcego spośród: języka niemieckiego, 

języka francuskiego. Zajęcia z drugiego języka obcego będziemy mogli zorganizować jeśli grupa z 

danym językiem będzie dość liczna, dlatego proszę dokonać także drugiego i trzeciego wyboru. To na 

wypadek, gdyby na dany język było zbyt mało chętnych. W związku z tym proszę wypełnić poniższą 

deklarację i dostarczyć do sekretariatu do 15 czerwca 2023 r. 

 

Języki proszę wybrać spośród wytłuszczonych wyżej – wybór języków jest 

równoznaczny z deklaracją terminowych wpłat na cele statutowe na konto Stowarzyszenia. 

Proszę złożyć podpis pod wybranym punktem. 

 

imię i nazwisko dziecka: ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

1. Język obcy: 

a) pierwszego wyboru: język ………………………………… 

b) drugiego wyboru: język ……………………………………. 

………..…………………………………………………………………………………………… 
czytelny podpis rodziców 

 

2. Nie deklaruję udziału mojego dziecka w zajęciach z drugiego języka obcego. 

…….….…………………………………………………………………………………………… 
czytelny podpis rodziców 


