
Rozwijanie
zainteresowań 
przygotowanie do
konkursów

klasy IV - V   Go4Robot
piątek 14.00 -15.15

Chór szkolny

Zajęcia logopedyczne

Programowanie 

ZAJĘCIA DODATKOWE DLA
KLAS  IV-VIII

Przygotowanie do
egzaminu ósmoklasisty -
matematyka

 p. Wiktoria Zezula
kl. VIIIr środa 15.25-16.10  
kl. VIIIw czwartek 15.25 -16.10

   konsultacje indywidualne
z nauczycielami przedmiotu

klasy IV - VII p. Ewa Sulkowska
czwartek 15.20-16.05

p. Maria Bąk
poniedziałek 12.45 -17.00
piątek 11.45 - 17.00
termin ustalany indywidualnie z rodzicami

Zajęcia przygotowujące 
do konkursu  z chemii

klasy  VII-VIII p. Joanna Suberlak
sobota 8.00-9.00 on line poprzez
platformę classroom



Spotkanie z łaciną

Bieg na orientację

Klasy IV - VIII termin uzgodni p. Daria
Keiss - Dolańska po deklaracjach od
uczniów zainteresowanych

klasy IV - VIII p. Irena Morawska
wtorek 14.35 - 15.20 

Judo
klasa IV - VI p. P. Chybczyński
wtorek, czwartek  14.30 - 15.30

W stronę gwiazd -
zajęcia rozwijające
zainteresowania;
przygotowanie do
konkursów

klasy IV-VIII p. Maciej Draws
Spotkania będą organizowane
cyklicznie zapowiadane wcześniej
przez prowadzącego.

Szkolne 
Koło Caritas

klasy IV-VIII p. Dorota Kłosińska
Spotkania będą organizowane 
cyklicznie, zgodnie z przedsięwzięciami
Caritas

Wolontariat szkolny
klasy IV-VIII p. Dorota Czerwińska
Spotkania będą organizowane zależnie
od możliwości realizacji zadań.



Świat wokół nas klasy  VI-VIII p. Karol Szyszko;
Spotkania będą organizowane
cyklicznie zapowiadane wcześniej
przez prowadzącego.

Koło teatralne Drama Circle klasy  III VI p. Anna Szczypior
piątek 13.40 - 14.25

klasy  IV-V p. Grażyna Behnka
piątek 13.40 - 14.25

Zajęcia wspierające - 
wokół matematyki 

Zajęcia przygotowujące 
do egzaminu 
ósmoklasisty 
z j. polskiego

klasa VIII p. Magdalena Puzyn
zgodnie z potrzebami - konsultacje
indywidualne/on line poprzez
platformę classroom

Zajęcia przygotowujące 
do egzaminu 
ósmoklasisty 
z j. niemieckiego/
przygotowanie do
konkursów

klasy  VII-VIII p. Renata Wróblewska
zgodnie z potrzebami - konsultacje
indywidualne/on line poprzez
platformę classroom

"Jakże nudne i monotonne byłyby odgłosy lasu, gdyby
prawo do śpiewania miało tylko dziesięć

najzdolniejszych ptaków".
Arnold Bennett

https://pl.wikipedia.org/wiki/Arnold_Bennett

