
 

 Dodatkowe zajęcia dla uczniów w roku szkolnym 2016/2017 

Lp. Nauczyciel Nazwa zajęcia 
 

Termin realizacji 

1.  Bahyrycz Joanna 
Biologia- przygotowanie do egzaminu maturalnego 

 ( zaj. wspierające ucznia) 

wtorek, 8.00-8.45 

czwartek 10.45-11.30 

2.  Biniecka Małgorzata 
Chemia- przygotowanie do egzaminu maturalnego 

( zaj. wspierające ucznia) 

poniedziałek 

13.40-14.25 

3.  Chrzczonowicz Aleksander 
Matematyka- przygotowanie do egzaminu maturalnego 

 ( zaj. wspierające ucznia) 

poniedziałek 

13.40-14.25 

4.  Działoszyńska  Agnieszka 

Matura z języka polskiego 

( zaj. wspierające ucznia) 

 

 

kó 

wtorek 15.30-16.15 

Kółko psychologiczno-dziennikarskie 
wtorek 

13.40-14.25 

5.  Dembski Paweł 

Informatyka - przygotowanie do egzaminu maturalnego 

maturalnego 

 ( zaj. wspierające ucznia) 

poniedziałek 

14.25-15.25 



6.  

Firlej-Zając Paulina Język niemiecki-  przygotowanie do egzaminu maturalnego 

maturalnego  

( zaj. wspierające ucznia) 

poniedziałek 

11.40-12.25 

7.  Agata Firlej 

Rozwijanie zainteresowań uczniów – grafika komputerowa 

 

 

 

raz w miesiącu środa 

14.35-15.20 

8.  Góra Izabela 

Angielski-  przygotowanie do egzaminu maturalnego 

maturalnego 

 ( zaj. wspierające ucznia) 

 

piątek 13.30-14.15 

9.  Hemmerling Małgorzata 

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów: piłka ręczna, 

piłka siatkowa. 

Udział w zawodach, wycieczki 

poniedziałek 

15.30-16.30 

10.  Jagodzińska Helena 

 

Matematyka-zajęcia wspierające ucznia.  

  

 

środa 14.35-15.20 

 

11.  Jaworska Wioletta 

Język polski- -  przygotowanie do egzaminu maturalnego 

maturalnego  

( zaj. wspierające ucznia) 

wtorek, 8.00-8.45 

 

12.  Jędrzejewska Danuta 

Geografia – przygotowanie do egzaminu maturalnego 

maturalnego  

( zaj. wspierające ucznia) 

wtorek 14.35-15.20 

lub czwartek 14.35-15.20 



13.  Kaniewska Izabela 

Od Altamiry  po generację YBA  

przygotowanie do egzaminu maturalnego 

 ( zaj. wspierające ucznia) 

czwartek 14.30-15.15 

14.  
Kita Paweł 

 
 
 

 
 

 
 

Zajęcia rozwijające zainteresowania- 

piłka siatkowa 

czwartek co 2 tydzień w godz. 14.30-

16.00, 

15.  Kłos Joanna 
J. polski-  przygotowanie do egzaminu maturalnego 

 ( zaj. wspierające ucznia) 

 

piątek 8.00-8.45 

16.  Kolasa Dorota 
Sprzedaż w reklamie – przygotowanie do egzaminu 

kwalifikacja A.26 

środa g.14.25 – 1 raz w miesiącu 

17.  Lidia Kozłowska-Popielarz 

Programowanie baz danych przygotowanie do egzaminu 

zawodowego. 

 

wybrane soboty 

18.  Michalski Adam 

Zindywidualizowana praca z uczniem. Języka angielski – 

poziom podstawowy 

 

poniedziałek 14.35 

piątek 14:35 

 
Dyskusyjny Klub Filmowy. 

 

piątek 17:00 1/miesiącu 

19.  Petrykowska Iwona 
Konsultacje z fizyki 

( zaj. wspierające ucznia) 

 

stosownie do potrzeb ucznia 

20.  Polcyn Jan Przygotowanie do egzaminu zawodowego? 
 

wybrane soboty 



 

21.  
Ewa Rozmarynowska-

Żadło 
Język niemiecki – przygotowanie do matury * 

środa 10:45-11:30 

piątek 10:45-11:30 

22.  Róża Nowakowska 

Warsztaty decoupage 

 (zaj. rozwijające zainteresowania)  

piątek lub poniedziałek 14.30 – 16.30 

23.  Stróżyna Marcin 
Historia: przygotowanie do egzaminu maturalnego 

 ( zaj. wspierające ucznia) 

środa 14.30-15.30 

24.  Szajowska Aleksandra 

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów 

niepełnosprawnych 

wtorek, środa 

13-30 -14.30 

25.   Trznadel Sandra 
Hiszpański krok po kroku 
 (zaj. rozwijające zainteresowania ucznia) 

wtorek 14:35-15:20 

26.  Wołoszyn Paweł 

WOS dla zainteresowanych 

przygotowanie do egzaminu maturalnego 

 ( zaj. wspierające ucznia) 

poniedziałek 

13.40-14.25 

27.  Wyrwa Mirosława Grafika w reklamie - przygotowanie do egzaminu zawodowego 
czwartek 

14:30 - 15:15 

28.  Wyrwa Franciszek 
Aplikacje internetowe - przygotowanie do egzaminu 

zawodowego 
środa 14:30 - 15:15 


