
Zajęcia dodatkowe - pozalekcyjne 
rok szkolny 2017/2018 

 

Zajęcia Przedmiot Nauczyciel Termin 

wolontariat w ramach PCK EDB Durmała Barbara w zależności od potrzeb 

koło wiedzy o społeczeństwie WOS Jedynak Karolina poniedziałek 14:45 -15:30 

koło historyczne 

historia 

Witkowicz Andrzej wtorek 15:35 - 16:20 

warsztaty historyczne Jedynak K., Klemczak P. jedna sobota w miesiącu – informacje u nauczycieli  

koło z historii Klemczak Paulina wtorek 15:30 

koło miłośników j. francuskiego j. francuski Radwańska Monika środa 15:30 

koło j. niemieckiego j. niemiecki Niedenthal Dorota wg zapotrzebowania 

koło z historii sztuki 

j. polski 

Borowczak Alina wtorek 16:00 

koło olimpijskie Borowczak Alina środa 15:00 

koło literackie, akademia filmowa Borowczak Alina terminy od października 

warsztaty z interpretacji tekstów kultury (poziom 
rozszerzony) 

Czopek Cecylia piątek 13:50-14:35 sala 26 

teatr szkolny, warsztaty literackie Dąbrowa - Szatko Marzena środa 14:45 – 16:20 

akademia filmowa Jazgar – Bobińska czwartek 14:00 (raz w miesiącu) 

koło olimpijskie, akademia filmowa Wierzbicka Lidia termin do uzgodnienia 

koło dla miłośników języka rosyjskiego j. rosyjski Kwarciak Małgorzata środa 14:35 - 15:30 



koło psychologiczne psycholog Worgacz Barbara po ustaleniu z grupą 

koło biblijne, wolontariat 

religia 

Wójcicka - Chrabąszcz Ewa w zależności od potrzeb 

etyka Wójtowicz Beata środa 12:50 

SKS - piłka nożna 

wychowanie 
fizyczne 

 

Dąbrowski Michał poniedziałek 14:45 (co dwa tygodnie) 

SKS - siatkówka Grzybowska Sabina czwartek 15:30 - 17:00 

SKS - siatkówka Guzy - Bobowska Sabina czwartek 15:30 - 17:00 

SKS - koszykówka Janas Iwona poniedziałek 14:35 - 16:05 (co dwa tygodnie) 

SKS - siatkówka dziewcząt Mazanek Robert wtorek 14:40 - 16:10 

siłownia lub tenis stołowy Szczepański Grzegorz czwartek 15:35 – 16:35 

SKS - taniec Trojanowska Anna środa 14:40 (co dwa tygodnie) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Konsultacje dla uczniów 
rok szkolny 2017/18 

 

Przedmiot Nauczyciel Zajęcia Termin 

biologia 

Jagocka Dorota konsultacje dla uczniów czwartek 13:35 - 14:20, wg potrzeb 

Kuczek Iwona konsultacje dla uczniów piątek 13:40 - 14:25 

Kuszneruk - Pajorska Katarzyna konsultacje dla maturzystów 
wtorek 12:50 – 13:35, czwartek,11:55 lub wg 
potrzeb 

Osuch Kamila konsultacje dla uczniów uzgadniany indywidualnie 

chemia 

Kaźmirowicz Grażyna konsultacje dla uczniów środa 14:35 

Tynor Katarzyna konsultacje dla maturzystów wtorek 13:45 - 14:30, piątek 8:15 – 9:00 

EDB Durmała Barbara konsultacje dla uczniów wg potrzeb 

fizyka 

Kaźmierczak Małgorzata konsultacje dla maturzystów wtorek 7:30 - 9:00 

Kaźmierczak Małgorzata konsultacje dla 2h środa 15:00 – 15:30 

Pękala Andrzej konsultacje dla uczniów poniedziałek 14:45 

geografia 

Kozub Joanna konsultacje dla uczniów czwartek 13:50 

Niemiec Anna konsultacje dla maturzystów oraz młodszych uczniów poniedziałek 12:50 - 13:35 

historia 

Jedynak Karolina konsultacje dla maturzystów  środa 7:30, czwartek 7:30 

Klemczak Paulina konsultacje dla maturzystów poniedziałek 13:50 



informatyka 

Chyży Iwona konsultacje dla uczniów, przygotowanie do matury czwartek 14:35 

Kucharski Krzysztof konsultacje dla uczniów wtorek 13:50 - 14:35 

j. angielski 

Bukowiec Magdalena zajęcia rozwijające dla maturzystów doraźnie, w miarę potrzeb 

Czerwińska Iwona konsultacje dla maturzystów do uzgodnienia 

Dudek Małgorzata 
konsultacje dla uczniów 
zajęcia dla uczniów mających trudności w nauce 

czwartek 11:00 - 11:45, piątek 12:50 - 13:35 

Gostyńska Małgorzata konsultacja dla maturzystów czwartek 11:55 lub wtorek 13:50 

Lewińska Barbara konsultacje dla maturzystów piątek 7:30 – 8:15 

Lipa Małgorzata konsultacja dla maturzystów poniedziałek 13:50 – 14:35 

Potępa Anna konsultacje dla maturzystów piątek 12:50 

Pruta Dorota konsultacje dla uczniów wg potrzeb 

Skałka Beata konsultacje dla uczniów poniedziałek 13:50 - 14:35 

Smus Małgorzata konsultacje dla maturzystów poniedziałek 12:50 lub czwartek 11:55 

Żywczak Magdalena konsultacje dla maturzystów czwartek 11:55 

j. francuski Sendra – Cebula Bernadetta  konsultacje dla uczniów czwartek 13:50 – 14:30 

j. niemiecki 

Błąkała Ewa konsultacje dla uczniów środa 14:35, według potrzeb 

Wiślińska Irena konsultacje dla uczniów uzgadniane indywidualnie 



j. polski Czopek Cecylia 
ćwiczenia maturalne dla klas trzecich, konsultacje dla 
uczniów klas młodszych 

wtorek 13:50 - 14:35, s. 5 

j. polski 
 

Skucińska Monika konsultacje dla maturzystów środa 13:50 – 14:35 

Wierzbicka Lidia konsultacje dla maturzystów, koło dla olimpijczyków poniedziałek 12:50 - 13:35 

Zemanek Ewa konsultacje dla maturzystów oraz młodszych uczniów  uzgodniony indywidualnie 

matematyka 

Klimkowska Elżbieta konsultacje dla uczniów 
poniedziałek 12:40 – 13:35, wtorek 13:50 – 14:35, 
czwartek 7:30 – 8:15 

Kordyka Anna konsultacje dla maturzystów wtorek 14:45, czwartek 12:50 

Kraszewska Małgorzata konsultacje dla maturzystów piątek 13:45 – 14:30 

Król - Klimkowska Elżbieta konsultacje dla uczniów terminy dla poszczególnych klas 

Kwaca Elżbieta konsultacje dla uczniów poniedziałek 8:20 lub wg potrzeb 

Lech Agnieszka konsultacje dla uczniów środa 10:00, wtorek 11:55 – 12:40 

Piekarczyk - Jodłoś Marta konsultacje dla maturzystów wtorek 13:50 - 14:35 

Ślusarczyk Stefan konsultacje dla uczniów 1e - środa 12:50, 2i - wtorek 8:20 

WOS Klemczak Paulina konsultacje dla maturzystów środa 13:50 

 


