
GIMNAZJUM  

ZAJĘCIA DODATKOWE DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 

IMIĘ I NAZWISKO 

NAUCZYCIELA 

DZIEŃ TYGODNIA 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA 

p. Dorota Antczak 

p. Aneta Pawłowska 

Koło geograficzne (raz w 

miesiącu) - od 15.30 - do 

17.30 - w postaci  wyjścia na 

prelekcje geograficzne do 

PTG 

    Koło krajoznawczo - 

turystyczne ( co 

najmniej raz w 

miesiącu)- w soboty od  

8 - 15, 

 

 

s. Maria Kowalik 

p. Anna Taberska 

ks. Marcin 

Lewandowski 

Sodalicja Mariańska      

p. Urszula Brykalska   Fakultety przed 

egzaminem 

gimnazjalnym (raz w 

miesiącu) dla klas 3 c 

G, 3d G i 3 e G -  

 Przygotowanie do 

konkursu - 7.10- 7.55 

Fakultety przed 

egzaminem 

gimnazjalnym (raz w 

miesiącu) dla klas 3 c 

G, 3d G i 3 e G - 

 

p. Emilia Chodoła  14.25-15.10  

3c Przygotowanie do 

egzaminu gimnazjalnego 

8.00-8.45 klasa 3e  

Przygotowanie do 

egzaminu 

gimnazjalnego; 

   



p. Piotr Chodoła Koło matematyczne 2a Gim -

8.00  

 

Przygotowanie do 

egzaminu gimnazjalnego 

3a Gim - 2 godziny, 

13.30-15.05 

 Koło matematyczne kl. 

2 a godz. 14.20 

  

p. Andrzej 

Gołębieski 

  Koło szachowe  

15.10 - 16.00  

( SP, G, L.O.) 

   

p. Agata Jankowska-

Pakulska 

 13.25-14.20 Fakultety 

systematyzujące materiał 

z gimnazjum dla uczniów 

przygotowujących się do 

konkursu kuratoryjnego, 

14.25-15.10  Koło 

przygotowujące do 

konkursu kuratoryjnego. 

    

p. Małgorzata 

Jaskólska 

  15.15-16.00 - kl.3b i 

kl.3d- Zajęcia 

przygotowujące do 

egzaminu 

gimnazjalnego 

7.10-7.55 - Zajęcia 

przygotowujące 

gimnazjalistów do 

konkursu chemicznego 

8.00-8.45 - kl. 3e Gim. - 

Zajęcia przygotowujące 

do egzaminu 

gimnazjalnego 

zajęcia wyrównawcze 

dla klasy  2 e  godz. 

14.25- 15.10 

 

 

 

p. Joanna 

Karwowska 

Koło matematycz-ne dla klas 

2b,c,d gimnazjum od 14.25-

15.10 

     

p. Jakub 

Kostrzewski 

   Koło zainteresowań z 

języka angielskiego dla 

klasy 3a godz. 8.00- 

8.45 

  



p. Rafał Kurzępa    Zajęcia przygotowujące 

do egzaminu 

gimnazjalnego 7.10-

7.55  

Zajęcia 

przygotowujące do 

konkursu 

kuratoryjnego z języka 

angielskiego  

14.25-15.10 

 

p. Katarzyna 

Kwiatkowska 

7.10 -7.55 przygotowanie do 

egz. gimn. z historii,                  

14.25 15.10 przygotowanie 

do egz. gimn. z historii, 

 

7.10-7.55 przygotowanie 

do egz. gimn. z historii, 

7.10 – 7.55 

przygotowanie do 

kuratora z historii, 

8.00 – 8.45 

przygotowanie do egz. 

gimn. z historii, 

 

7.10 – 7.55 

przygotowanie do egz. 

gimn. z historii, 

14.25 –15.10 

przygotowanie do egz. 

gimn. z WOSu 

 

 

p. Grzegorz 

Matusiak 

     Kółko fizyczne co 2 

tygodnie 

p. Jolanta Nowak  Zajęcia fakultatywne z 

historii dla kl. III d - od 

godz. 13.25 do godz. 

14.10 i dla kl. III e od 

godz. 14.25 do godz. 

15.10 

 

    

p. Józef Nowak 4 godziny  tygodniowo  
sekcja piłki  siatkowej  
dziewcząt i chłopców 
gimnazjum   
14.25-15.55   
 

  2 godziny  tygodniowo  
sekcja piłki  
koszykowej    chłopców 
gimnazjum, 
14.25 -15.55 plus 

mecze sparingowe 

- 2 godziny  
tygodniowo sekcja 
piłki  nożnej chłopców 
gimnazjum na orliku – 
sala gimnastyczna. 
14.25 –15.55 plus 
mecze sparingowe. 
 

 

p. Marta Pankiewicz Zajęcia przygotowujące do 

egzaminu gimnazjalnego z 

Zajęcia przygotowujące 

do Konkursu 

Zajęcia 

przygotowujące do 

 Zajęcia 

przygotowujące do 

 



biologii (co dwa tygodnie) : 

Klasa 3b - poniedziałek 

14.25-15.10 

Kółko matematyczne klasa 

2e i 3b - 14.20-15.10 (co dwa 

tygodnie 

 

Kuratoryjnego z Biologii 

(co tydzień)  

7.10-7.55 

egzaminu 

gimnazjalnego z 

biologii (co dwa 

tygodnie 

Klasa 3c - 14.25-15.10  

Zajęcia 

przygotowujące do 

egzaminu 

gimnazjalnego z 

matematyki (co 

tydzień) Klasa 3b - 

13.35-14.20  

Zajęcia 

przygotowujące do 

Konkursu 

Kuratoryjnego z 

Biologii (co tydzień)  

15.15-16.00  

egzaminu 

gimnazjalnego z 

biologii (co dwa 

tygodnie) 

Klasa 3d - 8.00-8.45  

Klasa 3e - 7.10-7.55  

p. Jadwiga Piasecka   Koło informatyczne 

14.25- 15.10 

   

p. Sylwia Pietrzak Koło przygotowują-ce do 

egzaminu gimnazjalnego z 

języka polskiego dla klasy III 

d- 14.25-15.10 

Koło przygotowujące do 

egzaminu gimnazjalnego 

z języka polskiego dla 

klasy III d- 14.25-15.10 

    

p. Andrzej 

Przybylski 

    Koło j.niemieckiego 2c 

i 2e  

 7.10-7.55 

 

p. Aleksandra Rusin Koło historyczne: 

14.25 -15.10 dla 2a, 2b, 2c, 

2e  

 Koło historyczne: 

14.25 – 15.10  dla 2a, 

2b 

   



Koło wyrównawcze z 

historii- 13.35-14.20 

 

p. Anna Taberska  7:10 – 7.55 Koło z 

j.polskiego przygotowanie 

do egzaminu gimnazjalnego 

dla klas trzecich gimnazjum 

 

   7:10- 7.55 - Koło z 

j.polskiego 

przygotowanie do 

egzaminu 

gimnazjalnego dla klas 

trzecich gimnazjum 

 

 

p. Konrad 

Trokowski 

Zajęcia przygotowujące do 

konkursu kuratoryjnego z 

chemii:  

7:10-7:55  8:50-9:35 (dla 

klasy 2a) 

Kółko chemiczne 

przygotowujące do 

egzaminu gimnazjalnego 

dla klasy 3a:  

13:35-14:20 

 

Zajęcia 

przygotowujące do 

konkursu 

kuratoryjnego z chemii 

: dla wszystkich 710-

7.55 

dla klas  2b, 2c, 3a - 

godz. 14.25-15.10  

Zajęcia przygotowujące 

do konkursu 

kuratoryjnego z chemii 

dla klas 2a, godz. 

13.35-14.20 

 

 

Kółko chemiczne dla 

klasy 7a - w godz. 

14:25-15:10  

 

 

p. Anna Waśkiewicz    7.10- 7.55 Zajęcia 

przygotowujące do 

konkursu z j. 

niemieckiego 

  

p. Lidia Wiśniewska  Terapia pedagogiczna 

14.25-15.10 

  Terapia pedagogiczna 

14.25-15.10 

 

       

 

 


