Terminy zajęć dodatkowych
Rok szkolny 2018 / 2019 - semestr I
Imię i nazwisko

przedmiot

Rodzaj zajęć

Dzień tygodnia

Godzina

Nr sali

Urszula Górecka

język polski

zajęcia rozwijające uzdolnienia i wyrównawcze

poniedziałek

16.00 – 16.45

213

Renata Kuzicka

język polski

1. dla maturzystów

środa

8.00

2. zajęcia rozwijające uzdolnienia i wyrównawcze

czwartek

15.15 – 16.00

210

Wioletta Trześniowska Wołowiec

język polski

zajęcia dla gimnazjalistów przygotowujące do egzaminu

poniedziałek

15.15

214

Ewa Szach

język polski

zajęcia rozwijające uzdolnienia i wyrównawcze

wtorek

15.15

212

1.wyrównawcze + przygotowanie do matury + (matura
rozszerzona); kl. III a LO

poniedziałek

07:10

211

2.wyrównawcze + przygotowanie do matury + dla zdolnych
(matura rozszerzona); kl. III g LO

środa

3.wyrównawcze + przygotowanie do matury; kl. III a LO

czwartek

15:10

211

Marta Zagórska

język polski

211

Dorota Dworak

język angielski

zajęcia fakultatywne dla maturzystów przygotowujące do
matury (dla uczniów klas 3a/b – I grupa)

piątek

8.00 - 8.45

102

Agnieszka Kwiecień

język angielski

praca z uczniem zdolnym

poniedziałek

15.20 - 16.05

114

Magdalena Madejczyk

język angielski

Jadwiga Rożko

język angielski

Patrycja Rykiel

język angielski
zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty (dla
uczniów klasy 8a – II - ga grupa)

poniedziałek

15.20 - 16.05

101

zajęcia fakultatywne dla maturzystów przygotowujące do
matury (dla uczniów klas 3a/b/c – II- gie grupy)

czwartek

15.20 - 16.05

101

wtorek

14.30 - 15.15

210

Dorota Słabczyńska

Bożena Wiater

język angielski

język angielski

zajęcia fakultatywne dla maturzystów przygotowujące do
matury
praca z uczniem zdolnym (przygotowanie do olimpiady)
1

Jolanta Kowalczyk

język niemiecki

zajęcia wyrównawcze

wtorek

16.05 - 16.50

202

Ewa Rozlach

język niemiecki

zajęcia wyrównawcze

wtorek

16.05 - 16.50

201

Kinga Maciołek – Rzuciło

język rosyjski

zajęcia przygotowujące do matury

czwartek

8.00 - 8.45

302

piątek

11.50 - 12.35

302

Brygida Pastuła – Szeląg

język francuski

zajęcia wyrównawcze

piątek

13.40 - 14.25

315

Ewa Ryszka

matematyka

zajęcia wyrównawcze, przygotowujące do egzaminu

wtorek

7:10 - 7:55

209

Magdalena Muryas

matematyka

zajęcia wyrównawcze, przygotowujące do egzaminu

poniedziałek

15:15 - 16:00

308

Barbara Szuper-Wisz

matematyka

zajęcia wyrównawcze

wtorek

15:15 - 16:00

208

Małgorzata Matuszkiewicz

matematyka

rozwijające zainteresowania

piątek

14:30 - 15:15

304

Wiesław Ziaja

matematyka

wyrównawcze, przygotowujące do egzaminu

poniedziałek

15:15 - 16:00

wtorek

15:15 - 16:00

Magdalena Baran

Anna Korab

historia,

zajęcia przygotowujące do egzaminu
gimnazjalnego/maturalnego

piątek

15:15-16:00

311

wiedza
społeczeństwie

zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających problemy
w nauce ze szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum.

środa

14:25 –15:10

311

historia,

zajęcia przygotowujące uczniów do konkursów

poniedziałek

7:00 – 7:55

310

wiedza
o społeczeństwie

zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających problemy
w nauce ze szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum.

środa

14.40 – 15.25

310

zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających problemy
w nauce ze szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum

środa

15.15 – 16 00

311

środa

15.15 – 16.00

219

środa,

15.15 – 16.50

309

poniedziałek

15.15 – 16.00

112

historia,
Bogdan Wąsacz

wiedza
o społeczeństwie
informatyka

Rafał Zieliński

209

historia,

Anna Bożek

wiedza
o społeczeństwie

Anna Długosz

plastyka, muzyka,
wiedza o kulturze,

zajęcia z informatyki dla wszystkich chętnych uczniów
zajęcia wyrównawcze z historii, dla uczniów mających
problemy w nauce
zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających problemy
w nauce oraz zajęcia dla uczniów, którzy chcą poszerzyć
zakres wiedzy
zajęcia rozwijające uzdolnienia
2

zajęcia wyrównawcze, przeznaczone dla uczniów mających
problemy w nauce ze szkoły podstawowej, gimnazjum
i liceum.

wtorek,

14.25-15.10
112

Lucyna Pikor

religia

grupa muzyczna Szkolne Koło Caritas

poniedziałek

15.15 – 16.00,

301

Sławomir Baran

religia

grupa muzyczna Szkolne Koło Caritas

poniedziałek

15.15 – 16.00,

301

ks. Wiktor Gąsiorowski

religia

Grupa muzyczna Szkolne Koło Caritas

poniedziałek

15.15 – 16.00,

301

Zygmunt Bembenek

informatyka/fizyka

wtorek

15.15

220

Maciej Bieniasz

chemia

piątek

15.15 co 2
tygodnie

303

środa

15.15

309

środa

16:05

303

konsultacje dla uczniów
zajęcia do egz. gimnazjalnego
konsultacje dla uczniów gimnazjum i liceum
zajęcia dla uczniów zdających maturę
konsultacje dla klas

Anna Bożek

geografia

zajęcia do egz. gimnazjalnego
pomoc uczniom słabym
konsultacje dla uczniów

Barbara Józefczyk

chemia

Monika Kawa

edukacja dla
bezpieczeństwa

konsultacje dla uczniów

środa

15.15

115

Małgorzata Matuszkiewicz

fizyka, matematyka

konsultacje dla uczniów

poniedziałek

15.15

303

Agnieszka Muszyńska- Dral

biologia

konsultacje dla uczniów

piątek

15.15

307

Barbara Pajer

biologia

piątek

7.10 co 2
tygodnie

306

Wojciech Peregończyk

technika

poniedziałek

14.30

001

Barbara Supel

biologia

czwartek

15.15 co 2
tygodnie

307

Helena Woźniak- Sowa

fizyka

poniedziałek

15.15

304

zajęcia przygotowujące do konkursu kuratoryjnego z chemii

konsultacje dla maturzystów
zajęcia dla III klas gimnazjum
konsultacje dla uczniów
konsultacje dla uczniów
zajęcia przygotowujące do egzaminów
konsultacje dla uczniów

3

