
Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2022/2023  

kl. I   

 

gimnastyka korekcyjna: środa 12:45 - 13:30 (M. Cybart-Hejzner)  

gimnastyka sportowa: wtorek 13:50 - 14:35 (E. Kołodziej)  

zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia plastyczne: piątek 13:30 - 14:30 (P. Jordan)  

   

kl. II  

gimnastyka korekcyjna: poniedziałek 12:45 - 13:30 (M. Cybart-Hejzner)  

gimnastyka sportowa: wtorek 13:50 - 14:35 (E. Kołodziej)  

koło polonistyczne: piątek 15:00 - 15:45   od 23.09. co dwa tyg. (A. Kotulak)  

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze: czwartek 11:50 - 12:35 (E. Dankiewicz)  

zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia plastyczne: piątek 13:30 - 14:30 (P. Jordan)  

   

  kl. III  

gimnastyka korekcyjna: czwartek 11:50 - 12:35 (M. Cybart-Hejzner)  

Koło Młodych Twórców (polonistyczno-plastyczne) poniedziałek 12.50 - 13.35 (M. Wachowicz) 

koło polonistyczne:     piątek 15:00 - 15:45   od 23.09. co dwa tyg. (A. Kotulak)  

zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia plastyczne: piątek 13:30 - 14:30 (P. Jordan)  

zajęcia rozwijające: czwartek 11:50 - 12.35 (M. Wachowicz)  

   

 kl. IV  

gry i zabawy sportowe: środa 13:50 - 14:35 (M. Cybart-Hejzner)  

zajęcia rozwijające z przyrody: wtorek 12:45 - 13:30 (A. Pedrycz)  

zajęcia rozwijające z j. angielskiego: czwartek 13:50 - 14:35 (U. Machowska)  

zajęcia sportowe: czwartek 13:50 - 14:35 (M. Cybart-Hejzner)  

zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia plastyczne: piątek 13:30 - 14:30 (P. Jordan)  

  

kl. V  

konsultacje z geografii: wtorek 7:15 - 8:00 (W. Micherda)  

zajęcia rozwijające z j. angielskiego: czwartek 13:50 - 14:35 (U. Machowska)  

zajęcia sportowe: czwartek 13:50 - 14:35 (M. Cybart-Hejzner)  

gry i zabawy sportowe: środa 13:50 - 14:35 (M. Cybart-Hejzner)  

zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia plastyczne: piątek 13:30 - 14:30 (P. Jordan)  



   

  kl. VI  

konsultacje z geografii: wtorek 7:15 - 8:00 (W. Micherda)  

historia- przygotowanie do konkursu: czwartek 13:50 - 14:35 (K. Śledź )   

zajęcia sportowe: czwartek 13:50 - 14:35 (M. Cybart-Hejzner)  

zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia plastyczne: piątek 13:30 - 14:30 (P. Jordan)  

zajęcia rozwijające zainteresowania polonistyczne: piątek 12:45 – 13:30 (M. Rutkowska-Urbańczyk) 

   

 kl. VII  

konsultacje z geografii: wtorek 7:15 - 8:00 (W. Micherda)  

konsultacje z matematyki: wtorek 7:15 - 8:00 (A. Stojek)  

konsultacje z fizyki: czwartek 15:30 - 16:15 (co 2 tyg.)  (J. Ozga)  

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego: czwartek 14:45 - 15:30 (A. Kotulak)  

zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia plastyczne: piątek 13:30 - 14:30 (P. Jordan)  

   

 kl. VIII  

ćwiczenia redakcyjne z j.polskiego: piątek 13:50 – 14:35 (M. Rutkowska-Urbańczyk) 

konsultacje z geografii: wtorek 7:15 - 8:00 (W. Micherda)  

konsultacje z matematyki: wtorek 7:15 - 8:00 (A. Stojek)  

konsultacje z fizyki: czwartek 15:30 - 16:15 (co 2 tyg.)  (J. Ozga)  

Fast Track - zajęcia przygotowujące do konkursu z j.angielskiego: środa 14:35 - 15:20 (A.Roszczak)   

zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia plastyczne: piątek 13:30 - 14:30 (P. Jordan)  

   

   

  

  

 


