
Plan zajęć pozalekcyjnych dla kl.III-VIII       (plan może ulec jeszcze drobnej modyfikacji) 

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

poniedziałek 
 
BASEN 
Igr.-…. 
IIgr.- 
IIIgr.- 
 
 
świetlica 
- godz. z książką 

8.00 III zaj.dodatkowe z e.w. p.B.Birnbach s. 4b 

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

V zaj.dodatkowe z matematyki p.A.Styś s. 5c 

VI zaj.dodatkowe z j.angielskiego p.M.Janowiak s. 6b 

V-VI kółko – j.polski p.J.Siadak s. 5b 

chętni kółko - szachy p.R.Kulikowski s. 4a 

14.45 
 
zad.dom.(bibl.) 

VI zaj.dodatkowe z matematyki p.A.Styś s. 5b 

VII zaj.dodatkowe z j.polskiego p.I.Gątkiewicz s. 6b 

VII-VIII zaj.dodatkowe z matematyki p.M.Świłpa s. 7 

chętni kółko - sport p.R.Kulikowski s. gim. 

wtorek 
KARATE 
Igr.-…. 
IIgr.- 
IIIgr.- 
świetlica 
- godz. z książką 

8.00 chętni kółko - plastyka p.B.Wilewska s. 5c 
13.50 
zad.dom.(bibl.) 

zaprasza n-l zaj.indywidualne z j.polskiego p.J.Siadak s. 5b 

V-VI kółko - gitara p.B.Birnbach s. 5c 

14.45 
 
zad.dom.(bibl.) 

V zaj.dodatkowe z j.angielskiego p.B.Kretowicz s. 5a 

VII zaj.dodatkowe z j.niemieckiego p.B.Buko s. 7 

III-IV kółko - przyrodnicze p.M.Hojka s. 4a 

V kółko - informatyka  s.5b 

15.35 VII-VIII kółko - j.polski p.I.Gątkiewicz s. 6b 

środa 
 
 
 
świetlica 
- godz. z książką 

8.00 III kółko - ROZMAITOŚCI p.B.Birnbach s. 6b 
zaprasza n-l rewalidacja p.A.Parchucik s. 5b 

14.45 zaprasza  n-l zaj.indywidualne z j.niemieckiego p.B.Buko bibl. 

IV zaj.dodatkowe z j.angielskiego p.B.Kretowicz s. 4a 

VI zaj.dodatkowe z j.polskiego p.J.Siadak s. 5c 

VIII zaj.dodatkowe z j.polskiego p.I.Gątkiewicz s. 5a 

IV kółko - matematyka p.J.Szukalska s. 6b 

V-VI kółko - biologia p.U.Banaszak s.  

chętni kółko - sport p.R.Kulikowski s. gim. 

15.35 VII-VIII fakultet język angielski p.M.Janowiak s. 8 

V-VIII kólko – j.angielski p.M.Lipińska s. 7 

VI-VIII kółko - informatyka  s.5b 

czwartek 
KARATE 
Igr.-…. 
IIgr.- 
IIIgr.- 
 
 
świetlica 
- godz. z książką 

8.00 V zaj.dodatkowe z j.polskiego p.D.Olszewska s. 5a 
zaprasza n-l rewalidacja p.A.Parchucik s. 5b 

V kółko - matematyka p.A.Styś s. 5c 
13.50 
zad.dom.(bibl.) 

    

14.45 
 
zad.dom.(bibl.) 

VIII fakultet matematyka p.M.Świłpa s. 5b 

III-IV kółko - KINOMANIAK p.M.Bachanowicz s. 4a 

V kółko – j.angielskiego p.M.Janowiak s. 5c 

III-IV kółko - informatyka  s.  

III-IV GRY PLANSZOWE  s. 5a 

15.35 V-VI kółko - KINOMANIAK p.M.Bachanowicz s. 4a 

VII-VIII kółko - matematyka p.M.Świłpa s. 5b 

III-IV GRY PLANSZOWE  s. 5a 

piątek 
BASEN 
Igr.-…. 
IIgr.- 
świetlica 
- godz. z książką 

8.00 IV zaj.dodatkowe z matematyki p.J.Szukalska s. 4a 

III-IV kółko – j.angielski p.B.Kretowicz s. 5a 
13.50 
zad.dom.(bibl.) 

    

14.45 
zad.dom.(bibl.) 

III-IV kółko - sport p.E.Malinowska s.gim. 

VI kółko - matematyka p.A.Styś s. 5c 

chętni kółko - TEATR p.D.Olszewska s. 4a 

15.35 chętni kółko - TEATR p.D.Olszewska s. 4a 

 


