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FORMY ZAJEĆ POZALEKCYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 
 

 

Lp. Nazwisko i imię  Rodzaj prowadzonych zajęć Termin zajęć 

1. Frelich Regina 

 konsultacje maturalne piątek 14.05 – 14.50 

 zajęcia przedmiotowe dla klasy 1c piątek 14.05 – 14.50 wg potrzeb 

 zajęcia przedmiotowe dla klasy 1d, 3a, 3b czwartek 14.05 – 14.50 wg potrzeb 

 zajęcia przedmiotowe dla klasy 2b środa 14.05 – 14.50 wg potrzeb 

 zajęcia PRO ARTE raz w miesiącu 

2. Kościelnicka Mirosława 

 konsultacje maturalne środa 13.15 -14.00 

 konwersacje 
środa 14.10 -15.05 (dwa – trzy razy w 

miesiącu wg ustaleń) 

3. Nenow Krzysztof  zajęcia dodatkowe czwartek 7.40 

4. Wylezol Izabela 
 konsultacje dla maturzystów klasy 3b piątek 8.30 

 przygotowanie do egzaminu FC wg  potzreb 

5. Wójcik Janina  koło przedmiotowe z j. niemieckiego poniedziałek 14.00 – 14.50 

6. Rabsztyn Aleksandra  konsultacje maturalne środa 14.05 – 14.50 

7. Slian Tomasz  przygotowanie do matury z języka włoskiego 

środa 7.40 – 8.25 
środa 8.30 – 9.15 

piątek 8.30 – 9.15 

8. Król Aleksandra 

 zespół wyrównawczy dla uczniów klasy 1a poniedziałek 7.40 – 8.25 

 konsultacje maturalne dla uczniów klasy 3a (zakres podstawowy) środa 14.55 – 15.40 

 konsultacje maturalne dla uczniów klasy 3c (zakres podstawowy) wtorek 14.55 – 15.40 

 konsultacje maturalne dla uczniów klas trzecich (zakres rozszerzony) czwartek 7.00 – 7.40 

9. Grala Krzysztof 

 koło przedmiotowe informacje podawane na bieżąco 

 klub Curiewojażerów informacje podawane na bieżąco 

 konsultacje maturalne środa 14.50 

10. Lorenz Iwona  konsultacje dla maturzystów piątek 14.05 – 14.50 
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11. Mizerski Roman 
 koło zainteresowań „Bio-Ekos czwartek 16.00 – 18.00 

 konsultacje dla maturzystów piątek 7.40 – 9.15 

12. Październik Danuta 

  konsultacje z matematyki dla klasy 3b wtorek 14.00– 14.35 

 zajęcia dodatkowe dla klasy 2a 
pierwsza i trzecia środa miesiąca  

7.40 – 8.25 

 zajęcia wyrównawcze dla klasy 1b, 1c, 1d, 1e 

drugi piątek miesiąca 7.40 – 8.25 

czwarta środa miesiąca  

14.00– 14.45 

13. Młynarz Grażyna 

 konsultacje maturalne dla uczniów klas III  wtorek 7.40 – 8.25 

 konsultacje dla uczniów klas II 
ostatni piątek miesiąca13.15 – 14.00 

 

14. Pella Agnieszka 
 zajęcia z aerobicu wtorek 14.55  
 zajęcia przygotowujące do egzaminów sprawnościowych na uczelnie wyższe zmienny 

15. Pella Michał 

 zajęcia na basenie środa 18.00 – 19.00 

 Rajd Szkoły 
październik 2016 

czerwiec 2017 

 Curie Mundial listopad i grudzień 

15. Wróblewska Beata  projekt „Książka dotykowa” zmienny 

 

 

 


