
1. Zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania uczniów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* - zajęcia odbywają się co drugi tydzień 

 

 

 

 

 

rodzaj zajęć nauczyciel 
termin 

sala 
dzień godzina 

zaj. rozwijające mat-przyr. kl.Ia p.J.Gałkiewicz pon 5gl/1150 - 1235 30 

zaj. rozwijające plastyczne kl.Ia p.J.Gałkiewicz pt 5gl/1150 - 1235 31 

zaj. artystyczne kl.Ib p.M.Mettler pon 6gl/1250 - 1335 6 

zaj. rozwijające kl. Ic p.V.Winiarska czw 3gl/950 - 1035 świetl. 

zaj. rozwijające kl.Id p.K.Tkaczuk śr 7gl/1345 - 1430 7 

zaj. rozwijające kl. IIa p.E.Plucińska pon 5gl/1150 - 1235 28 

zaj. rozwijające mat-przyr. kl.IIb p.D.Kania wt 1gl/800 - 845 30 

zaj. artystyczne kl. IIc p.A.Meller wt 5gl/1150 - 1235 31 

zaj. rozwijające mat-przyr. kl.IIIa p.R.Marcinkow
ska 

śr 6gl/1250 - 1335 29 

zaj. rozwijające mat-przyr. kl.IIIb p.V.Kocik pon 5gl/1150 - 1235 6 

Klub Młodego Odkrywcy p.D.Kania śr 5gl/1150 - 1235 30 

     

koło cheerleaders p.M.Mettler śr 7gl/1345 - 1430 41 

zaj.polonistyczne kl.VIa/VIb* p.E.Makowska czw 1435 - 1525
 11 

koło historyczne p.P.Klemżyńska wt 6gl/1250 - 1335 10 

zaj. przyrodnicze kl. V p.W.Frydrych czw 7gl/1345 - 1430  

zaj. przyrodnicze kl.VI p.M.Krysiak czw 7gl/1345 - 1430 58 

zaj. przyrodnicze kl. IV p.M.Krysiak wt 7gl/1345 - 1430 58 

chór szkolny p.L.Kwasek pon 
pt 

7gl/1345 - 1430 
7gl/1345 - 1430 

10 
10 

koło plastyczne * p.L.Kwasek wt 7gl/1345 - 1430
 60 

SKS piłka nożna (chł. kl.V- VI) p.S.Grzelczyk czw 1435 - 1525 s.gim. 

SKS zapasy lub badminton p.S.Grzelczyk czw 1525 - 1610 s.gim. 

SKS piłka nożna (chł. kl III - IV) p.R.Raźniewski śr 1435 - 1525 s.gim. 

SKS siatkówka (dz) kl. V-VI p.R.Raźniewski pon 1435 - 1525 s.gim. 

SKS dz kl. IV p.K.Rożniata wt 1615-1700 s.gim. 

zaj.taneczne (świetl.) p.K.Rożniata czw 7gl/1345 - 1430 41 

koło gitarowe s.Helena pt 1435 - 1525 9 

Caritas p.J.Zawada pon 1gl/800 - 845 9 

koło biblijne p.J.Zawada pon 7gl/1345 - 1430 9 

koło recytatorskie p.J.Lesman śr 7gl/1345 - 1430 bibl. 

     



2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno- kompensacyjne, terapia pedagogiczna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* - zajęcia odbywają się co drugi tydzień 

 

rodzaj zajęć nauczyciel termin 
sala 

dzień godzina 

zaj. wyrównawcze kl. IIa p.E.Plucińska czw 5gl/1150 - 1235 28 

zaj. wyrównawcze kl. IIc p.A.Meller pon 6gl/1250 - 1335 31 

zaj. wyrównawcze kl. IIIa p.R.Marcinkowska śr 1gl/800 - 845 29 

zaj. wyrównawcze kl. IIIb p.V.Kocik wt 6gl/1250 - 1335 6 

zaj. wyrówn. (czyt.) kl. II 
i III 

p.J.Lesman  wg planu 
uczniów 

biblioteka 

przygot. do komunii * s.Helena czw 6gl/1250 - 1335  

     

zaj.wyr. j.polski kl. IV p.E.Makowska pon 1435 - 1525 11 

zaj.wyr. j.polski kl. V p.M.Krawczyk czw 7gl/1345 - 1430 23 

zaj.wyr. j.polski kl. VIb* 
zaj.wyr. j.polski kl. VIa 

p.E.Makowska 
p.E.Makowska 

śr 
czw 

6gl/1250 - 1335 
7gl/1345 - 1430 

11 
11 

zaj. ortograficzne kl.V p.M.Krawczyk pt 6gl/1250 - 1335 23 

zaj.wyr. j. angielski  kl.III p.A.Gras wt 6gl/1250 - 1335 22 

zaj.wyr. j. angielski  kl.IV p.A.Gras pon 7gl/1345 - 1430 22 

zaj.wyr. j.angielski kl. V p.S.Muszyńska śr 1400-1445 12 

zaj.wyr. j.angielski kl. VI p.S.Muszyńska wt 7gl/1345 - 1430 12 

zaj.wyr. matem. kl. VI p.D.Piech wt 7gl/1345 - 1430 24 

zaj.wyr. matem. kl. IV i V p.D.Piech wt 1435 - 1525 24 

konsultacje przyr. i 
informat. 

p.W.Frydrych śr 7gl/1345 - 1430 25 

     

zaj. kor - kompensacyjne p.D.Pawłowska pon 1435 - 1525 60 

zaj. kor - kompensacyjne p.D.Pawłowska wt 5gl/1150 - 1235 60 

terapia pedagogiczna kl. 
IV 

p.V.Winiarska wt 7gl/1345 - 1430 27 

logopedia p.R.Marcinkowska pon 1150 - 1450 29 

  wt   815 - 915 

1250 - 1350 

29 
29 

pomoc w odrabianiu 
lekcji  
dla dzieci ze świetlicy 

p.A.Michalak    

p.P.Klemżyńska    

p.I.Piechota    

     


