
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE 

ROK SZKOLNY 2018/2019 

I półrocze 

 

lp. Nazwisko i imię rodzaj zajęcia/nazwa 

 

sala termin (dzień, godzina) 

1. Katarzyna Spętana zajęcia rozwijające i usprawniające kompetencje społeczne 28 wtorek/ 9 godz. lekcyjna 

2. Agnieszka Włodarczyk - 

Starczyk 

zajęcia dodatkowe z języka angielskiego 29 piątek/ 8 godz. lekcyjna 

3. Agata Pawlak Sekcja ekologiczna. Praca z uczniem zdolnym 16 w zależności od potrzeb 

4.  Wojciech Domagalski 

 

zajęcia wyrównawcze z matematyki 33 czwartek/ 1 godz. lekcyjna 

5. Iwona Grześkowiak 

 

zajęcia wspierające proces edukacyjny 27 czwartek/ 8 godz. lekcyjna 

6. Julia Rządkowska zajęcia wyrównawcze z języka polskiego  26 piątek/ 1 godz. lekcyjna 

7. Marek Markiewicz 

 

kółko szachowe 12 czwartek/ 7 godz. lekcyjna 

8. Wiktor Szymczak zajęcia dodatkowe z informatyki 23 piątek/ 1 godz. lekcyjna 

9. Małgorzata Kłys zajęcia wyrównawcze z matematyki  biblioteka czwartek/ 1 godz. lekcyjna 

10. Elżbieta Słowińska Szkolny klub wolontariusza 15 wtorek/środa – wg potrzeb 

11. Józef Michalak zajęcia dodatkowe z matematyki dla kl. III oddziałów 

gimnazjalnych 

35 poniedziałek/ 1 godz. lekcyjna 

12. Aldona Jurek zajęcia dodatkowe z języka polskiego 37 czwartek/ 7 godz. lekcyjna 

13.  Barbara Neyman zajęcia logopedyczne 36 środa/ 1 godz. lekcyjna 

14. Aldona Małolepsza zajęcia utrwalające z historii  25 piątek/ 1 godz. lekcyjna 



15. Dariusz Ciesielski koło turystyczno - krajoznawcze 12 wg potrzeb 

16. Marta Kaźmierczak 

 

zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego 24 poniedziałek/ 1 godz. lekcyjna 

17. Agnieszka Wawrzyniak zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego 

 

29 poniedziałek/ 1 godz. lekcyjna 

18. Włodzimierz Dzieran zajęcia rekreacyjno-sportowe sala gimnastyczna piątek/ 9 godz. lekcyjna 

19. Krzysztof Klimaszewski SKS – piłka siatkowa sala gimnastyczna wtorek /godz. 16.00 – 17.00 

20. Małgorzata Wawrzyniak 

- Dorabiała 

Aktyw biblioteczny/gazetka szkolna w Internecie biblioteka wtorek 

21. Aneta Mikołajczyk 

 

zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego/ 

zajęcia wyrównawcze 

35 czwartek/ 1 godz. lekcyjna 

22. Izabela Zawadzka - 

Szczekla 

zajęcia wyrównawcze 14 poniedziałek/ 1 godz. lekcyjna 

23. Elżbieta Kałużna zajęcia przygotowujące do konkursów i egzaminu gimnazjalnego 34 wg potrzeb 

24. Tadeusz Szczekla 

 

zajęcia wyrównawcze z fizyki 18 środa/ 1 godz. lekcyjna 

25. Marta Bartkowiak zajęcia wyrównawcze z geografii 26 poniedziałek/ 9 godz. lekcyjna 

26. Barbara Frankiewicz SKS sala gimnastyczna czwartek/ 16.00 – 18.00 

27. Monika Olejnik zajęcia wyrównawcze i rozwijające z języka polskiego/ zajęcia 

przygotowujące do konkursu z języka polskiego 

32 czwartek / 1 godz. lekcyjna 

28. Monika Wrzesińska chór/zespół wokalny 30 wtorek/ 1 godz. lekcyjna 

29. Wiktor Wawrowski SKS - piłka nożna sala gimnastyczna 

ORLIK 

wtorek 

30. Agnieszka  Olesiak zajęcia wspierające proces edukacyjny świetlica 1 godz. tygodniowo -  

w  zależności od potrzeb 

31. Beata Łuczak zajęcia wyrównawcze z języka polskiego/ zajęcia przygotowujące 

do egzaminu ósmoklasisty/ zajęcia przygotowujące do konkursu 

37 środa / 1 godz. lekcyjna 



recytatorskiego/ zajęcia przygotowujące do konkursu z języka 

polskiego 

32. Dorota Gaj - Ciupa zajęcia muzyczne 30 piątek/1 godz. lekcyjna 

33. Julia Rządkowska zajęcia wyrównawcze z języka polskiego/ zajęcia przygotowujące 

do egzaminu ósmoklasisty/ zajęcia przygotowujące do konkursu 

recytatorskiego/ zajęcia przygotowujące do konkursu z języka 

polskiego 

36 Wtorek/ 8 godz. lekcyjna 

34.  Anna  Putyńska zajęcia wspierające proces edukacyjny 27 czwartek / 1 godz. lekcyjna 

35.  Ewa Wilczek 

 

zajęcia wyrównawcze dla kl. I b J środa/ 1 godz. lekcyjna 

36. Maria Matusiak zajęcia wyrównawcze dla kl. III a G piątek/ 1 godz. lekcyjna 

37.  Elżbieta Woźniak zajęcia wyrównawcze dla kl. I c sala informatyczna wtorek/ 6 godz. lekcyjna 

38.  Mariola Wawrowska 

 

zajęcia wyrównawcze dla kl. II b E piątek/ 6 godz. lekcyjna 

39.  Katarzyna Piasecka  

 

zajęcia wyrównawcze dla kl. I a H poniedziałek/ 1 godz. lekcyjna 

40. Anna Jóźwicka 

 

zajęcia wyrównawcze dla kl. II a F wtorek/ 1 godz. lekcyjna 

 

 


