
Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2019/2020 

przedmiot 
imię i nazwisko 

nauczyciela 
rodzaj zajęć termin zajęć 

sala 

język polski Barbara Kosmala  zajęcia dla kl. 8b poniedziałek 14.25.-15.10 s.108 

Stella Korszla warsztaty dziennikarskie wtorek 8.00-8.45 s.107 

Anna Kępińska zajęcia dla kl.8 wtorek 15.15.-16.00 II sem. s.106 

zaj. uwzględniające potrzeby                            
i zainteresowania uczniów 

wtorek 15.15.-16.00 I sem. s.106 

Anna Raganowicz redakcja szkolnej gazetki „K@zik”  czwartek 15.15.-16.00 raz w 
miesiącu 

s.203 inf. 

zaj. uwzględniające potrzeby                            
i zainteresowania uczniów 

piątek 13.35.-14.20 s.108 

Magdalena Kwiecień-
Bystrek 

zaj. uwzględniające potrzeby                            
i zainteresowania uczniów  

środa 14.25.-15.10 
 

s.107 
 

zajęcia dla kl.8 czwartek 14.25.-15.10 II sem s.107 

Iwona Kozak zajęcia teatralne  czwartek 13.35-14.20 s.110 

zaj. uwzględniające potrzeby                                     
i zainteresowania uczniów 

wtorek 13.15.14.20 s.105 

język angielski Łukasz Gapski zajęcia dla kl.8 środa 15.15-16.00 pokój 
nauczycielski 

Łukasz Kaletka zaj. uwzględniające potrzeby                         
i zainteresowania uczniów 

piątek 8.00-8.45 s.08 
 

Anita Pasik zaj. uwzględniające potrzeby                         
i zainteresowania uczniów 

wtorek 14.20-15.10 s.112 

Beata Gryka zaj. uwzględniające potrzeby                               
i zainteresowania uczniów kl.5 

poniedziałek 14.25-15.10 s.217 

Małgorzata Cholewa zaj. uwzględniające potrzeby                
i zainteresowania uczniów kl.7 

poniedziałek 15.15-16.90 s.112 



Emilia Kosowska-
Stępniak 

zaj. uwzględniające potrzeby                
i zainteresowania uczniów 

środa 14.25-15.10 s.110 

historia i wos Danuta Zgierska zaj. uwzględniające potrzeby                
i zainteresowania uczniów 

wtorek 15.15-16.00 s.210 

Paulina Daniewska zaj. uwzględniające potrzeby                
i zainteresowania uczniów 

 wtorek 12.30-13.15 s.07 

warsztaty fotograficzne piątek 14.25-15.10 s.210 

Andrzej Osoba zaj. uwzględniające potrzeby i 
zainteresowania uczniów 

wtorek 15.15-16.00 s.211 

plastyka Katarzyna Stanuch zajęcia  plastyczne wtorek 13.35-14.20 s.215 

Małgorzata Strzelec-
Matuszkiewicz 

zajęcia plastyczne poniedziałek 8.50-9.35 s.215 

muzyka Aleksandra 
Krzyżanowska 

zajęcia muzyczne- zespół wokalny wtorek 16.05-16.50 s.9 

Michał Jankowski zajęcia muzyczne- zespół wokalny poniedziałek 10.00-11.00 s.9 

biblioteka Małgorzata Dąbrowska-
Duda 

zajęcia doskonalące czytanie ze  
zrozumieniem  

kontakt z nauczycielem 
biblioteka s.4 

Zofia Dzięcioł klub „Świerszczyka” (dla kl. 2)  Poniedziałek 8.50- 9.35               
II semestr 

biblioteka s.4 

Ewa Osoba warsztaty  origami 

zaj. uwzględniające potrzeby i 

zainteresowania uczniów 

piątek 13.35-14.20 

środa 13.35-14.20 

biblioteka s.2 

biblioteka s.2 

informatyka Joanna Poniatowska „Kodujemy w 30 z CMI” poniedziałek 14.20 – 15.10 

czwartek  15.10 – 16.00 

s.202 

s.202 

Joanna Dycha zajęcia rozwijające umiejętności środa 14.25-15.10 s.202 



komputerowe 

krawiectwo Elżbieta Goździcka zajęcia krawieckie czwartek 16.00-17.00 s.6a budynek B 

język niemiecki Anna Nakonieczna zaj. uwzględniające potrzeby                    
i zainteresowania uczniów 

środa 14.25-15.10 s.105 

Anna Kasprzyk zaj. uwzględniające potrzeby               
i zainteresowania uczniów 
 
zaj. uwzględniające potrzeby              
i zainteresowania uczniów kl.3a 

 wtorek 14.25-15.10 
 
 
poniedziałek 12.30-13.15  
 

sala 108b lub 
zaplecze 
 
sala 108b lub 
zaplecze 

religia Olga Stefaniak zaj. uwzględniające potrzeby                    
i zainteresowania uczniów 

poniedziałek 15.15-16.00 - 
dwa kolejne spotkania w 
miesiącu 
 
 
dw 

s.9 

matematyka Jolant Żukowska zaj. uwzględniające potrzeby               

i zainteresowania uczniów 

piątek 13.35-14.20 

 

s.214 

Anetta Rosińska zaj. uwzględniające potrzeby                   

i zainteresowania uczniów 

piątek 13.35-14.20 s.213 

Marcin Szymański zaj. uwzględniające potrzeby               

i zainteresowania uczniów 

piątek 14.25-15-15.00 s.216 

Alicja Wójtowicz-Ziętek zaj. uwzględniające potrzeby               
i zainteresowania uczniów 

wtorek 15.15-16.00 
 
 
 
 
 

s.213 
 

przyroda, 

geografia, 

biologia 

Joanna Dębska zaj. uwzględniające potrzeby i 

zainteresowania uczniów 

środa 15.15-16.00 
(w zależności od potrzeb) 

s.102 

Sylwia Satowska Innowacja programowa: 
„Różnorodność biologiczna” 

wtorek 15.15-16.00  s.114 



Sylwia Golec-Ścioch zaj. uwzględniające potrzeby                    

i zainteresowania uczniów 

poniedziałek 15.15 – 16.00                       s.114 

Anna Dębicka zaj. uwzględniające potrzeby                    

i zainteresowania uczniów 

czwartek 13.20-14.05 s.102 

lub s.214 

fizyka Ewa Malec zajęcia fizyczne poniedziałek 14.25-15.10 
 

s.101 

zaj. uwzględniające potrzeby i 

zainteresowania uczniów 

czwartek 15.15-16.00  s.101 

chemia  Iwona Warda zaj. uwzględniające potrzeby                    

i zainteresowania uczniów kl. 7 i 8 

wtorek 16.35-17.20 s.209 B 

wychowanie 

fizyczne 

Anna Hułas SKS lekkoatletyka poniedziałek 11.25-12.10 
środa 11.25-12.10  
czwartek 12.15-13.00  

sala aerobikowa 
sala aerobikowa 
patio 

Wojciech Pojęta szachy poniedziałek 9.45 – 10.30  
wtorek 10.35 – 11.20  

s.08  
czytelnia 

Marcin Detiuk szachy poniedziałek 9.45 – 10.30  
czwartek 11.25 – 12.10  

s.203 
s.10 

Mateusz Jarosiński SKS piłka nożna środa 17.40-19.10   

Małgorzata Zielińska SKS lekka atletyka  poniedziałek 11.25-12.10  
wtorek 8.50-9.35  
wtorek 9.35-10.30  

sala aerobikowa 
patio 
sala aerobikowa 

Bartosz Kiciak   SKS piłka ręczna 

SKS-tenis stołowy 

poniedziałek 16.05-17.35  



Bartosz Jesień SKS siatkówka piątek 16.00-17.30  

 


