
Plan zajęć pozalekcyjnych dla kl.IV-VIII        

dzień tygodnia godz. klasa zajęcia n-l prowadzący w sali 

poniedziałek 
 
 
BASEN 
Igr.godz.14.35  
(wyj.13.55) 
IIgr.godz.15.20  
(wyj.14.45) 
IIIgr.godz.16.05  
(wyj.15.35) 

 

8.00 V kółko – j.niemieckiego p.M.Rezler s. 6c 

IV zaj.dodatkowe z j.polskiego p.D.Olszewska s. 7a 
zaprasza n-l rewalidacja p.A.Niecikowska u pedagog. 

Vb,VIc zaj.korekcyjno-kompensacyjne p.B.Balicka s. 0 

13.50 VIb zaj.dodatkowe z j.angielskiego p.A.Czechowicz s. 5a 
zaprasza n-l rewalidacja p.A.Niecikowska u pedagog. 

14.45 
godz. z książką 
(św.) 
 
zad.dom.(bibl.) 

VI kółko – j.niemieckiego p.M.Rezler s. 7a 

dla chętnych kółko - szachowe p.R.Kulikowski s. 6c 

VIII fakultety z matematyki p.A.Styś s. 6b 

Va,Vb zaj.dodatkowe z j.angielskiego p.A.Czechowicz s. 5a 

VIII zaj.dodatkowe z j.polskiego p.I.Gątkiewicz s. 6a 

15.35 
zad.dom.(bibl.) 

dla chętnych kółko - sportowe p.R.Kulikowski s.g. 

VII zaj.dodatkowe z matematyki p.A.Styś s. 6b 

wtorek 
 
KARATE (kl.3) 
 
 
KARATE (kl.4,5) 
 
 
 
 
 
KARATE (kl.6,7) 

8.00 VIIa (chłopcy) zaj.dodatkowe z j.polskiego p.J.Siadak s. 7a 
13.50 
 

Vc zaj.dodatkowe z j.angielskiego p.A.Czechowicz s. 6c 

V zaj.dodatkowe z j.niemieckiego p.B.Rdzanek bibl. 
zaprasza n-l rewalidacja p.A.Niecikowska u pedagog. 

14.45 
godz. z książką 
(św.) 
 
zad.dom.(bibl.) 

VI kółko -  matematyczne p.A.Styś s. 6a 

IV-V kółko -  matematyczne p.J.Szukalska s. 7b 

IV-V kółko - informatyczne p.T.Walczak s. 6b 

VIa,VIc zaj.dodatkowe z j.angielskiego p.A.Czechowicz s. 6c 

IV zaj.dodatkowe z j.niemieckiego p.B.Rdzanek s. 5a 

Va,Vb zaj.dodatkowe z j.polskiego p.D.Olszewska s. 5b 

15.35 VII-VIII kółko - biologiczne p.U.Banaszak s. 8 

VII-VIII kółko – j.polskiego p.I.Gątkiewicz s. 6a 

VI kółko - informatyczne p.T.Walczak s. 6b 

VII zaj.dodatkowe z j.niemieckiego p.I.Sarosiek s. 6c 
zaprasza  n-l zaj.indywidualne z j.polskiego p.D.Olszewska s. 7a 

środa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EFEKT 

8.00 IV-V kółko ARTYSTYCZNE z j.niem. p.M.Rezler s. 7a 

VII-VIII kółko - matematyczne p.A.Styś s. 6c 

VII fakultety z j.niemieckiego p.B.Buko bibl. 

VII-VIII fakultety z j.angielskiego p.A.Czechowicz s. 6b 

Vc zaj.dodatkowe z j.polskiego p.D.Olszewska s. 5a 

VII-VIII zaj.korekcyjno-kompensacyjne p.B.Balicka s. 8 

14.45 
godz. z książką 
(św.) 
 
zad.dom.(bibl.) 

IV-V kółko - sportowe p.M.Łuczak s.g. 

dla chętnych KINOMANIAK p.M.Bachanowicz s. 5a 

IV-VI gry i zabawy w j.angielskim p.M.Czechowicz s. 6a 
zaprasza  n-l zaj.indywidualne z j.niem. p.I.Sarosiek s. 6c 

15.35 
 
zad.dom.(bibl.) 

dla chętnych kółko - TEATRALNE p.D.Olszewska s. 5a 

V-VI kółko - biologiczne p.U.Banaszak s. 6c 

VI kółko - sportowe p.M.Łuczak s.g. 

VIII fakultety z j.polskiego p.J.Siadak s. 6b 

czwartek 
KARATE (kl.3) 
 
 
KARATE (kl.4,5) 
 
 
KARATE (kl.6,7) 
 

8.00 dla chętnych KINOMANIAK w j.angielskim p.D.Olszewska s. 6a 

Vb,VIa zaj.korekcyjno-kompensacyjne p.B.Balicka s. 7a 
13.50 

 
dla chętnych kółko - plastyczne p.J.Woniakowska s. 5a 

IV zaj.dodatkowe z matematyki p.J.Szukalska s. 6a 

14.45 
godz. z książką 
(św.) 
zad.dom.(bibl.) 

V-VI kółko - j.polskiego p.J.Siadak s. 6b 

IV-VI kółko - muzyczne p.M.Jakubcewicz s. 6a 

V zaj.dodatkowe z matematyki p.J.Szukalska s. 5a 

15.35 VII-VIII kółko - informatyczne p.T.Walczak s. 6b 

VIII kółko -  j.angielskiego p.A.Czechowicz s. 5a 
zaprasza  n-l zaj.indywidualne z j.niem. p.I.Sarosiek s. 6c 

piątek 
 

8.00 IV kółko - przyrodnicze p.M.Hojka s. 5a 

IV-VIII kółko - historyczne p.B.Rdzanek s. 8 



 
 
 
 
 
BASEN 
Igr.godz.14.35  
(wyj.13.55) 
IIgr.godz.15.20  
(wyj.14.45) 

 
ROBOTYKA 

VI kółko -  j.angielskiego p.A.Czechowicz s. 7b 

VIII fakultety z j.niemieckiego p.M.Rezler bibl. 

VI zaj.dodatkowe z matematyki p.A.Styś s. 6c 

VIb,VIc zaj.dodatkowe z j.polskiego p.J.Siadak s. 6b 

VIIb zaj.dodatkowe z j.polskiego p.I.Gątkiewicz s. 6a 

VI zaj.korekcyjno-kompensacyjne p.B.Balicka s. 0 
13.50 
 
zad.dom.(bibl.) 

dla chętnych kółko – KREATYWNEGO MYŚLENIA p.B.Wilewska s. 6b 

VIa zaj.dodatkowe z j.polskiego p.D.Olszewska s. 6a 

Vb,VIa,VIb zaj.korekcyjno-kompensacyjne p.B.Balicka s. 5b 

14.45 
 
zad.dom.(bibl.) 

IV zaj.dodatkowe z j.angielskiego p.D.Olszewska s. 6a 

VIII zaj.dodatkowe z matematyki p.A.Styś s. 6c 

dla chętnych GRY PLANSZOWE p.Marcelina s. 5a 

15.35 dla chętnych kółko - sportowe p.R.Skok s.g. 

VIII zaj.dodatkowe z j.niemieckiego p.I.Sarosiek s. 6c 

dla chętnych GRY PLANSZOWE p.Marcelina s. 5a 

 


