
Zajęcia dodatkowe cykliczne 2017/2018 

od 25.09.2017 r. 

 

 

Nauczyciel Rodzaj zajęć 
dzień tygodnia/ 

nr lekcji 

Przybysz 
Marzena 

Świat muzyki – zabawy, piosenki, ćwiczenia rytmiczne dla 
dzieci kl.1 

Środa – 6 lekcja 

Zajęcia rozwijające kompetencje uczniów klasy 1a Poniedziałek – 5 lekcja 

Siwińska 
Barbara  
 

Koło sportowo-rekreacyjne dla kl.1 - 3 Piątek – 5 lekcja 

Zajęcia rozwijające kompetencje uczniów klasy 1b Wtorek – 5 lekcja 

Malinowska 
Agnieszka 

Koło czytelnicze „Z bajkami przez świat” dla kl. 1-2 Czwartek – 5 lekcja 

Zajęcia rozwijające kompetencje uczniów klasy 1c Wtorek – 5 lekcja 

Socha Dorota 

Zajęcia plastyczno- techniczne „Zabawka ze skrawka” kl.2-3 Wtorek – 6 lekcja 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  dla kl.2 Środa – 6 lekcja 

Jankowski 
Marcin  

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  z matematyki dla kl. 4 Poniedziałek – 6 lekcja 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla kl. 5 Środa – 7 lekcja 

Nawrocka-
Franczak Ewa 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla kl. 2-3 
gim. 

Czwartek – 7.25 – 8.10 

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego dla kl. 3 
gim. 

Zgodnie z harmonogramem zajęć 
przygotowujących do egzaminu 
gimnazjalnego. 

Michalik 
Małgorzata 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  z 

 j. angielskiego dla kl. 3-4 
Wtorek – 6 lekcja 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z 

 j. angielskiego dla kl. 5-6 
Czwartek – 6 lekcja 

Brzóska 
Aneta 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  z  

j. polskiego dla kl. 4 

Piątek – 7 lekcja 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z  

j. polskiego dla kl. 5a 
Poniedziałek – 7 lekcja 

Skibniewska 
Kamila 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  z  
j. polskiego dla kl. 5b 

Czwartek – 6 lekcja 

Koło Caritas i Wolontariat Wtorek – 6 lekcja 

Wójcik Zofia 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  z matematyki dla kl. 6 Piątek – 7 lekcja 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  z matematyki dla kl. 7 Piątek – 8 lekcja 

Zadróżna 
Dorota  

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego dla kl. 3 
gim. 

Zgodnie z harmonogramem zajęć 
przygotowujących do egzaminu 
gimnazjalnego. 

Zajęcia wyrównawcze z 

 j. angielskiego dla kl. 7, 2-3 gim. 
Czwartek – 7 lekcja 

Rossa 
Monika 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  z matematyki dla kl. 2-3 
gim. 

Środa – 8 lekcja 

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego dla kl. 3 
gim. 

Zgodnie z harmonogramem zajęć 
przygotowujących do egzaminu 
gimnazjalnego. 

Getka 
Oksana 

Chór szkolny 
Według potrzeb,  
zgodnie z harmonogramem 
uroczystości szkolnych 



Rurarz 
Dorota  

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego dla kl. 3 
gim. 

Zgodnie z harmonogramem zajęć 
przygotowujących do egzaminu 
gimnazjalnego. 

Koło teatralne Poniedziałek – 8 lekcja 

Urszula 
Ostrowska 

Zajęcia rozwijające kompetencje językowe dla kl. 1-3 Wtorek – 6 lekcja 

Królik Hanna 

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego dla kl. 3 
gim./Klub Młodego Obywatela 

Zgodnie z harmonogramem zajęć 
przygotowujących do egzaminu 
gimnazjalnego. 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  z  

j. polskiego dla kl. 7, 2-3 gim. 
Poniedziałek – 8 lekcja 
 

Kucharska 
Jolanta  

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego dla kl. 3 
gim. 

Piątek – 8 lekcja 

Rasińska 
Emilia  

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego dla kl. 3 
gim 

Zgodnie z harmonogramem zajęć 
przygotowujących do egzaminu 
gimnazjalnego. 

Rurarz 
Tomasz  

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego dla kl. 3 
gim. 

Zgodnie z harmonogramem zajęć 
przygotowujących do egzaminu 
gimnazjalnego. 

Redagowanie Gimpresu Raz w miesiącu przed 
kolejnym numerem 

Łapińska 
Natalia  

Zajęcia przygotowujące do egzaminu z  
j. niemieckiego dla kl. 3 gim. 

Zgodnie z harmonogramem zajęć 
przygotowujących do egzaminu 
gimnazjalnego. 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  z 

 j. niemieckiego dla kl. 7, 2-3 gim. 
Piątek – 7.25-8.10 

Karłowicz 
Anna  

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  z  

j. polskiego dla kl. 6b 
Piątek – 7 lekcja 

Kronika gimnazjum i obsługa fotograficzna według potrzeb 

Roguski 
Paweł  

Zajęcia rozwijające kompetencje  z  
j. angielskiego dla kl. 2ag, 2cg 

Piątek – 8 lekcja 

Więch 
Zbigniew  

Zajęcia rozwijające kompetencje matematyczno-chemiczne 

dla kl. 7, 2-3 gim. 
Poniedziałek – 8 lekcja 

Bulik Iwona 
Zajęcia z aktywem bibliotecznym z kl. 7,  
2-3 gim. 

według potrzeb 
 i harmonogramu 

Doroszkiewicz 
Dorota 

Zajęcia z aktywem bibliotecznym z kl. 4-6 Środa – 6 lekcja 

Kaszuba 
Grażyna 

Wolontariat w klasach  7, 2-3 gim. według potrzeb 
 i harmonogramu 

 

 

 

 

 

 


