
Oferta zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-VIII  

w roku szkolnym 2020/2021. 

 

 

Imię i nazwisko 

nauczyciela  

PONIEDZIAŁEK  WTOREK  ŚRODA CZWARTEK  PIĄTEK  

P. ANNA 

KRÓLIKOWSKA  
 Koło teatralne dla 

uczniów kl. Ib 

godz. 11.30-12.15 

   

P. MAŁGORZATA 

PIENIAK  
  Z. dydaktyczno-

wyrównawcze 

dla uczniów kl. 

III b, godz. 

11.30-12.15 

  

P. IWONA 

NICIPORUK  
 matematyka 

kreatywnego 

myślenia dla 

uczniów kl.IIIC, 

godz. 7.30-8.15 

z. dydaktyczno – 

wyrównawcze 

dla uczniów kl. 

III c, godz. 

14.50-15.35 

  

P. AGNIESZKA 

KORYTOWSKA  

  z. dydaktyczno – 

wyrównawcze 

dla uczniów kl. I 

a, godz. 11.30-

12.15 

 z. dydaktyczno 

wyrównawcze 

dla uczniów kl. 

I b i I c godz. 

12.35-13.20 

oraz koło 

twórczości dla 

uczniów kl. I a, 

godz. 11.30-

12.15 

P. BEATA 

JASTRZĘBSKA  
 z. dydaktyczno – 

wyrównawcze dla 

uczniów kl. II c, 

godz. 13.10-13.55 

   

P. MAŁGORZATA 

ŁUKA  
 z.  rozwijające 

uzdolnienia 

matematyczne dla 

uczniów kl. I c, 

godz. 11.15-12.00 

   

P. ALEKSANDRA 

PÓŁTORZYCKA  
 trening 

matematycznego 

 z. dydaktyczno – 

wyrównawcze 

 



myślenia dla 

uczniów kl. III a, 

godz. 14.50 – 

15.35 

dla uczniów kl. 

III a, godz. 

14.50-15.35  

P. KATARZYNA 

SYPUŁA  

 Chór szkolny dla 

uczniów klas 1-7 

godz. 14.35-15.20 

i 15.25-16.10 

 

   

P. BOGUSŁAWA 

CHALECKA  

    Koło 

plastyczno-

techniczne dla 

uczniów klas 

4-7 godz. 

10.20 – 12.00 

P. MARZENA 

ARCT 

z. wyrównawcze z j. 

angielskiego dla kl. 

5a godz. 14.50-15.35  

 

koło j. angielskiego 

dla uczniów klas 8, 

godz. 15.35-16.20 

   z. 

wyrównawcze 

z j. 

angielskiego 

dla kl. 5b, 

godz. 8.10-

8.55 

P. AGNIESZKA 

WILK 

z. wyrównawcze z j. 

angielskiego dla kl. 

4c i 4d godz. 14.05 – 

14.50 

z. wyrównawcze z 

j. angielskiego dla 

kl. 4A i 4B godz. 

14.05-14.50 oraz 

z. wyrównawcze z 

j. angielskiego dla 

kl. 8A i 8c godz. 

15.25-16.10 

   

P. NATALIA 

PAWEŁKIEWICZ 

z. rozwijające 

uzdolnienia z j. 

angielskiego dla kl. 

7a godz. 8.00-8.45 

 z. wyrównawcze 

z j. angielskiego 

dla kl. 6d godz. 

14.50-15.35 

oraz z. 

wyrównawcze z 

j. angielskiego 

dla klasy 7c 

godz. 15.40-

16.25 

  



P. AGNIESZKA 

KISIELIŃSKA  

z. wyrównawcze z j. 

angielskiego dla 

klasy 7b i 7a godz. 

8.00-8.45 

z. rozwijające 

uzdolnienia z j. 

angielskiego dla kl. 

6 godz. 13.10-

13.55 

   

P. WOJCIECH 

FOLWARSKI 

 Tenis ziemny dla 

uczniów klas 4 

 Tenis ziemny dla 

uczniów klas 4 

 

P. MARTYNA 

WRÓBEL 

   SKS dla uczennic 

klas 6 godz. 

14.00-15 

 

P. EDYTA 

FOLWARSKA  

 Tenis ziemny dla 

uczniów klas 4 

 Tenis ziemny dla 

uczniów klas 4 

 

P. JAROSŁAW 

STOSIO 

 SKS dla chłopców 

z klas 4 godz. 

12.35-13.35 

 SKS dla 

chłopców z klas 

7-8 godz. 15.00-

16.30 

 

P. GRZEGORZ 

JASTRZĘBSKI 

    SKS dla 

chłopców z 

klas 6 i 7 godz. 

15.25-16.10 



P. ANNA 

LIPIŃSKA  

   z. wyrównawcze 

z j. polskiego dla 

kl. 7b i 7e godz. 

16.15-17.00 

 

Koło 

przygotowujące 

do egzaminu dla 

klas 8, godz. 

14.35 – 15.20 

 

P. JOANNA 

SKULSKA  

z. wyrównawcze z j. 

polskiego dla kl. 6A i 

6C godz. 16.30-

17.15 

  z. wyrównawcze 

z j. polskiego dla 

kl. 6B godz. 

10.05-10.50 

 

P. KATARZYNA 

KĘPA - BRUDNY 

   z. wyrównawcze 

z j. polskiego dla 

kl. 4 godz. 

15.25-16.10 

oraz  z. 

rozwijające 

uzdolnienia z j. 

polskiego dla 

klas 6 godz. 

14.35-15.20 

z. 

wyrównawcze 

z j. polskiego 

dla kl. 6 godz. 

14.50-15.35 

P. IZABELA 

ŁUGOWSKA-

PANASIUK  

z. wyrównawcze z j. 

polskiego dla kl. 5b 

godz. 16.35-17.20 

    

P. KATARZYNA 

MADEJ-

SZCZĘŚNIAK  

   z. wyrównawcze 

z j. polskiego dla 

kl. 7a i 7c godz. 

15.25-16.10 

 



P. BARBARA 

KACHNIARZ  

z. wyrównawcze z 

matematyki dla klas 

7 godz. 16.35-17.20 

 

z. wyrównawcze z 

matematyki dla klas 

4 godz. 14.50-15.40 

 

z. rozwijające 

uzdolnienia 

matematyczne dla 

kl. 7a i 7c godz. 

15.40-16.25 

 

z. rozwijające 

uzdolnienia 

matematyczne dla 

klas 4 godz. 14.05 – 

14.50 

 

 

 

 z. wyrównawcze 

z matematyki 

dla klasy 6a 

godz. 16.35 – 

17.15 

  

P. HANNA 

ARCISZEWSKA  

z. wyrównawcze z 

matematyki dla kl. 

8a godz. 15.25-16.10 

 z. wyrównawcze 

z matematyki 

dla kl. 5a godz. 

9.25-10.10 oraz 

z. rozwijające 

uzdolnienia 

matematyczne 

dla kl.8 godz. 

15.25-16.10 

  

P. MAGDALENA 

ZDOLIŃSKA  

Koło z fizyki dla klas 

8 godz. 16.15-17.00 

  Z. wyrównawcze 

z matematyki 

dla klasy 5b 

godz. 14.30-

15.15 

 



P. EWA 

PARCHOMIUK  

  z. wyrównawcze 

z matematyki 

dla kl. 6-8, godz. 

14.50-15.35 

z. wyrównawcze 

z matematyki 

dla kl. 8c godz. 

14.35-15.20 

 

z. rozwijające 

uzdolnienia 

matematyczne 

dla klas 6, godz. 

16.30-17.15  

 

 

 

P. EWA 

BIAŁOWĄS 

z. rozwijające 

uzdolnienia 

matematyczne dla 

klasy 5b, godz. 

12.15-13.00 

 z. wyrównawcze 

z matematyki 

dla kl. 7b, godz. 

15.25-16.10 

 

z. wyrównawcze 

z matematyki 

dla kl. 7e, godz. 

16.15-17.00 

  

P. ELŻBIETA 

BRZYCKA  

 z. wyrównawcze z 

chemii dla klas 7-8 

godz. 15.25-16.10 

   

P. ANNA 

KOWALIK  

   Koło biologiczne 

dla klas 6 i 7  

godz. 15.50-

16.35 

 

P. KATARZYNA 

BORKOWSKA  

    Z. rozwijające 

kompetencje 

emocjonalno – 

społeczne dla 

uczniów kl. 5B 

godz. 13.05-

13.50 



P. ANETA 

NASIŁOWSKA  

  z. rozwijające 

kompetencje 

emocjonalno-

społeczne dla 

uczniów kl. VA 

godz. 14.05-

14.50 

z. rozwijające 

kompetencje 

emocjonalno-

społeczne dla 

uczniów kl. VIA i 

VIc godz. 14.05-

14.50 i uczniów 

kl. IVA, IVB, VA 

godz. 10.10-

10.55 

z. rozwijające 

kompetencje 

emocjonalno-

społeczne dla 

uczniów kl. 

IIIa/IIb godz. 

8.25-9.10 

P. MAŁGORZATA 

GOŁAWSKA  

    z. 

wyrównawcze 

z j. 

niemieckiego 

dla uczniów 

klas 8 godz. 

15.25-16.10 

 

 


