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FORMY ZAJEĆ POZALEKCYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 
 

 

 

Lp. Nazwisko i imię  Rodzaj prowadzonych zajęć Termin zajęć 

1. Frelich Regina 

 konsultacje dla klasy 1a wtorek 13.15 – 14.00 

 konsultacje dla klasy 2c piątek 8.30 – 9.15 (co dwa tygodnie) 

 konsultacje dla klasy 2d środa 13.15- 14.00 (co dwa tygodnie) 

 konsultacje dla klasy 2a, 2b, 2c, 2d, 2e doraźnie 

 konsultacje maturalne dla klasy 3b wtorek 14.05 – 14.55 

2. Kościelnicka Mirosława  konsultacje maturalne środa 8.30 – 9.15 

3. Nenow Krzysztof  zajęcia dodatkowe dla uczniów klas 2a, 2b, 3a i 3c poniedziałek 7.40 

4. Wójcik Janina  koło przedmiotowe z j. niemieckiego środa 14.50 – 15.30 

5. Rabsztyn Aleksandra  kółko języka francuskiego środa 14.00 

6. Slian Tomasz 
 konsultacje maturalne dla uczniów klas trzecich i zajęcia dodatkowe dla 

uczniów klas pierwszych i drugich 

poniedziałek 7.45 – 8.30 
środa 7.45 – 8.30 

7. Pander Agnieszka 

 konsultacje maturalne dla klasy 3a 
wtorek 9.25 – 10.10 

środa 8.30 – 9.15 

 konsultacje maturalne dla klasy 3c 
środa 7.40 – 8.25 

środa 14.05 – 14.50 

 zajęcia dodatkowe dla uczniów klasy 1d wtorek 7.40 – 8.25 

8. Król Aleksandra 
 konsultacje maturalne dla uczniów klasy 3a i 3d poniedziałek 7.40 – 8.25 

 zajęcia dodatkowe – klasy drugie środa 13.15 – 14.05 

9. Grala Krzysztof 

 konsultacje przedmiotowe i antydyskryminacyjne:  czwartek 14.50-15.40 

 projekt edukacyjny Żydzi. Swoi czy obcy? 
zajęcia odbywają się zgodnie z 

odrębnym harmonogramem 

 konsultacje maturalne 
wtorek 9.25 – 10.10,  

czwartek 13.05 – 14.00 

10. Lorenz Iwona  konsultacje dla uczniów wszystkich klas poniedziałek 15.40 – 16.25 
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11. Mizerski Roman 
 koło zainteresowań „Bio-Ekos,  zmienny 

 konsultacje dla maturzystów zmienny 

12. Październik Danuta  zajęcia wyrównawcze dla klasy 1a, 1b, 1c raz na trzy tygodnie 

13. Młynarz Grażyna 

 konsultacje maturalne dla uczniów klas III  wtorek 7.40 – 9.15 

 konsultacje dla uczniów klas I i II 
wg potrzeb 

 

14. Malcharczyk Anna  piłka siatkowa czwartek 14.05 

15. Pella Agnieszka  zajęcia ze step aerobicu środa 14.55 – 15.40 

16. Pella Michał 

 zajęcia na basenie środa 18.00 – 19.00 
 projekt Od zera do bohatera  termin do uzgodnienia 

 Curie Mundial listopad i grudzień 

17. Wróblewska Beata  projekt „Książka dotykowa” zmienny 

 

 

 


