
Poniedziałek
Lekcja Godzina klasa  IV klasa V klasa VI klasa VII klasa VIII

logopedia/A. Kwias 

s.11
X

(8A)  matematyka*/ 

Beata Nowakowska 

s.209

** na zmianę, co dwa tygodnie

Wtorek
Lekcja Godzina klasa  IV klasa V klasa VI klasa VII klasa VIII

język angielski/              

K. Chyłek s.11

kółko chemiczne 

/B.Widerska s.34

logop.                   

/recytatorskie/         

A. Kwias   s.209

0 7:15 - 7:50

przygotowanie do 

konkursu 

polonistycznego/                   

A. Ruczaj  s.209

* koło biologiczne - uczniowie klasy V będą zapraszani na wybrane zajęcia terenowe/warsztaty-G.Wasilewska

Środa
Lekcja Godzina klasa  IV klasa V klasa VI klasa VII klasa VIII

zaj. korekc -

kompens/                           

A.Kamińska  s.14

logop.                   

/recytatorskie/         

A. Kwias  aula

kółko czytelnicze/ 

debat 

oxfordzkich**/ 

E.Lisiecka   s.206

kółko chemiczne 

kl.8 - B.Widerska  

s.34

0 7.00 - 7.45

matematyka*/ 

Beata Nowakowska  

s.206

Koło geograficzne na lekcji na lekcji 8 i 9 dotyczny klas 6A, 6B, 7A, 7B, 8B - przygotowanie do konkursów oraz wyjścia edukacyjno-

terenowe, klasa 8A może dołączyć na zajęcia na lekcji 9.

j.polski zajęcia wyrównawcze A.Ruczaj 

s.13

14:00 – 14:45

kółko 

matematke/wyrówn

awcze /                   A. 

Strzelczak-        

Borkowska  s.13

14:50 – 15:35

15:40 – 16:25

14:00 – 14:45

8 14:50 – 15:35

15:40 – 16:25

koło geograficzne - Dorota Brychcy-Binder  VII A,B,VIIIB  s.211

9 15:40 – 16:25

7 14:00 – 14:45

ZAJĘCIA DODATKOWE KL.IV-VIII

matematyka*/Beata 

Nowakowska s.103
XX X7

Fitness/A.Rychwalska kl.VIi VIII

koło instrumentalne/J. Mazurek  s.14

* kółko matematyczne w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca/ zaj. wyr. z matematyki - w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca

koło fizyczne (konkurs) / zajęcia 

wyrównawcze /P.Fabianowicz**  s.10

8

9

8 14:50 – 15:35

7

plast/ J. Butlewska-Cofta  s.40

plast/ J. Butlewska-Cofta  s.40

koło biologiczne*/G.Wasilewska   s.203

* kółko matematyczne w drugą i czwartą środę miesiąca/ zaj. wyr. z matematyki - w pierwszą i trzecią środę miesiąca

9

kółko teatralne/A.Ruczaj  aula warszyaty z 

debaty***/ C.Ogiba  

s.212

 kółko historyczne/ konsultacje Agnieszka Borowiak      s.11                                                       

Koło wolontariatu/ A.Kamińska  s.14

XX
Sportowe gry zespołowe/A.Góra

kółko teatralne/A.Ruczaj  aula

Tenis stołowy/D.Krzyśka (bez VIIIA)

Tenis stołowy/D.Krzyśka

koło instrumentalne/J. Mazurek  s.14 koło biologiczne*/G.Wasilewska   s.203

koło geograficzne - Dorota Brychcy-Binder   s.211



Czwartek
Lekcja Godzina klasa  IV klasa V klasa VI klasa VII klasa VIII

logopedia/ A.Kwias  

s.103

(kl.8B) kółko 

matematyczne/             

wyrównawcze /         

A Strzelczak-                       

Borkowska   s.212

Piątek

Lekcja Godzina
klasa  IV klasa V klasa VI klasa VII klasa VIII

zaj. korekc -

kompens/                                

A.Kamińska    s.13

plastyka/                               

J.Butlewska-Cofta   

s.40

logopedia/A. Kwias   

s.13

koło instrumentalne/         

J. Mazurek  s.14

plastyka/                               

J.Butlewska-Cofta   

s.40

WOS / 

przygotowanie do 

konkursów/          

konsultacje /                    

C. Ogiba   s.212

9 15:40 – 16:25

0 7.00 - 7.45

przygotowanie do 

konkursu z 

chemii/B.Widerska  

s.104

8

6

7

X X

p.nożna/A.Matuszewski

p.nożna/A.Matuszewski

12:55 – 13:40 X X

14:00 – 14:45

14:50 – 15:35

X7

8 14:50 – 15:35

koło biblijne/s.Agnieszka   s.14

koło historyczne/P.Cierechowicz   s.211

9 15:40 – 16:25

14:00 – 14:45

kółko 

matematyczne                 

/wyrównawcze /                 

A Strzelczak-                    

Borkowska   s.11

zaj. korekc -

kompens/                              

A.Kamińska  s.14 X

**na zmianę, co dwa tygodnie (w ramach dyżuru bibliotecznego)

*** co drugi tydzień


