
GIMNAZJUM  

ZAJĘCIA DODATKOWE DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 

DZIEŃ TYGODNIA

NAUCZYCIEL PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA

Ks. Jacek Buta Koło teatralne / 
KONTAKT /
środa 14.20

p. Urszula 
Brykalska

GIM i SP - 
przygotowanie 
do konkursu 
chemicznego - 
środy 14.25 - 
15.10

p. Piotr 
Chodoła

koło 
matematyczn
e3a –  

14.20- 15.10

p. Andrzej 
Gołębieski

 szachy ( kl.4-8 
plus 

gimnazjum) - 
godzina 16.00 - 

17.30.

p. Iwona 
Grzelczak

Chór 

15.10 - 16.40



p. Agata 
Jankowska-
Pakulska

14.25-15.10 
klasy 3c, 3d, 3e 
fakultety dla 
klas 3  - 
powtórzenie do 
egzaminów 
gimnazjalnych 

13.35-14.20 
3d 
powtórzenie 
do 
egzaminów 
gimnazjalnyc
h 
+przygotowa
nie do 
konkursu 
kuratoryjneg
o 

14.25-15.10 - 
3c i 3e 
powtórzenie 
do 
egzaminów 
gimnazjalnyc
h 
+przygotowa
nie do 
konkursu 
kuratoryjneg
o 

p. Małgorzata 
Jaskólska

p. Joanna 
Karwowska

Fakultety dla klas 
gimnazjalnych :3b 
gim 8.00 

3c gim -13.35 

3d gim 14.25 

3b, 3c, 3d 
wtorek 14.25 
(wymiennie 
środa 14.25) 

p. Jakub 
Kostrzewski

j. angielski 
dla klasy 3c 
GIM godz. 
14:20 - 
15:05 w sali 
111,

j. angielski 
dla klasy 3e 
GIM godz. 
14:20-15:05 
w sali 111. 

p. Rafał 
Kurzępa

7.10-7.55 Zajęcia 
przygotowujące do 
konkursu kuratora z 
j. angielskiego dla 
gimn. 

14.25-15.10 
Język 
starogrecki dla 
gimn. i LO

14.25-15.10 
Zajęcia 
przygotowują
ce do egz. 
gimn. z j. 
angielskiego 



p. Katarzyna 
Kwiatkowska

Koła zainteresowań 
z historii  

godz. 7.10 - klasa 
IIIc gim  

Koło 
historyczne 

godz. 7.10 - 
klasa IIIe gim 

kurator 
historia - 
godzina 7.10 

p. Grzegorz 
Matusiak

p. Józef Nowak

p. Marta 
Pankiewicz

Fakultety do 
egzaminu z 
matematyki 
3e, godz. 
7.10-7.55,co 
tydzień, sala 
2 

Fakuktety do 
egzaminu z 
biologii 3b, 
godz. 
14.25-15.10,
dwa razy w 
miesiącu, co 
dwa 
tygodnie, 
sala 204 

Fakuktety do 
egzaminu z 
biologii 3a, 
godz. 
7.10-7.55,dwa 
razy w 
miesiącu, co 
dwa tygodnie, 
sala 11

Koło 
przygotowują
ce do 
Konkursu 
Kuratoryjneg
o z Biologii, 
godz. 
7.10-7.55,co 
tydzień, sala 
P7 

p. Aneta 
Pawłowska

p. Jadwiga 
Piasecka

p. Sylwia 
Pietrzak

p. Andrzej 
Przybylski

Kółko j. 
niemieckiego 
dla klas 
trzecich 
gimnazjum  

 godz 7.10, sala 
nr 12 

p. Anna 
Taberska



p. Konrad 
Trokowski

kółko 
przygotowujące 
do konkursu 
kuratoryjnego dla 
klas 3a i 3b (2h): 
14:25-15:10

kółko 
przygotowuj
ące do 
konkursu 
kuratoryjne
go dla klas 
3a i 3b (2h): 
7:10-7:55

kółko 
przygotowując
e do egzaminu 
gimnazjalnego 
dla klas 3a, 
3b, 3c (1h): 
14:25-15:10

p. Anna 
Waśkiewicz

7.10 
przygotowanie 
do konkursu z j. 
niemieckiego

p. Lidia 
Wiśniewska

(14.20-15.20
) - grupa z 
kl. IIIa gim. - 
4 osoby

 (14.20-15.20) - 
grupa z kl. IIIc 
i IIIe gim

 (14.20-15.20) - 
grupa z kl. IIId 
gim  


