
Zajęcia pozalekcyjne 2019/2020  
nazwa zajęć dzień od godziny do godziny sala nr

1 Andryka-Gryszka Dorota konsultacje czwartek

2 Bodzioch-Bryła Bogusława konsultacje olimpijskie, powtórki 

maturalne

wtorek

14.50 15.40 6

15.40 16.30 6

4 Drabik Marlena konsultacje, wymiana młodzieży czwartek czytelnia

5 Dziedzic Michał konsultacje

6 Eigenfeld-Hupert Iwona konsultacje

7 Gałązka Mateusz konsultacje z informatyki, 

Programowanie C++

piątek           

piątek

14

8 Gieras Katarzyna

9 Gmyrek Tadeusz zespół instrumentalno-wokalny piątek AV

10 Górniaczyk Alicja konsultacje z j. hiszpańskiego czwartek 15:40 3

11 Gromna Agnieszka konsultacje, przyg. matura z WOS poniedziałek 

piątek

12 Ilnicka Joanna konsultacje z EDB

13 Janiszewska Jolanta koszykówka - zajęcia sportowe wtorek s. gim.

14 Juszczyk Małgorzata konsultacje z geografii i przyg. do matury poniedziałek 1

15 Kogut Urszula konsultacje, Erasmus+

16 Kosydar Agnieszka konsultacje z j. angielskiego wtorek

17 Kowal Agata btydż sportowy zawody liga

18 Kozub Joanna konsultacje, doradztwo zawodowe poniedziałek, 

środa

3

19 Kozyra Marta konsultacje, Ersamus+ wtorek 7

20 Legler Agata konsultacje, pedagog

21 Lewicka Monika konsultacje, projekt Oblicza Dialogu 

Wielokulturowe 42L0

klasy III - matura                                                 poniedziałek 
środa 11.50-12.50

07:30 09:05

zajęcia wyrównawcze dla 2B i 1B1 środa 07:30 08:20

po wcześniejszym umówieniu się

po wcześniejszym umówieniu się

codziennie

po wcześniejszym umówieniu się

po wcześniejszym umówieniu się

13.00-13.45

po wcześniejszym umówieniu się

po wcześniejszym umówieniu się

7.30-8.20                                              12.50-

13.40

15:40

22 Lichosik Marta 

3

15.40, po wcześniejszym umówieniu się

po wcześniejszym umówieniu się

po wcześniejszym umówieniu się    8.20-

9.05

po wcześniejszym umówieniu się

13.00-14.00

poniedziałek 

wtorek

konsultacje z j. polskiego                                                  

koło dziennikarskie, wyjścia do teatru

Brzozowska Renata
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23 Majerczyk-Krzemińska Izabella konsultacje, przyg. do matury z j. ang.,  

Erasmus+

wtorek 3

24 Majka Edyta zajęcia z siatkówki poniedziałek 16:30 17:30 s. gim.

25 Manczyk Anna zajęcia podróznicze/konsultacje wtorek 15:40 18

26 Matkowska-Święs Beata warsztaty - relacje, psycholog

27 Matoga Barbara konsultacje z fizyki

28 Matoga Dorota ZGS; siatkówka środa 16:30 17:30 s. gim.

koło maturalne dla klas III środa 13:10 13:55 pokój naucz.

koło matematyczne dla klas II              koło 

matematyczne dla klas I

wtorek                   

środa 8.20

07:30 08:15 2 i 7

30 Merynda Bibiana konsultacje z j. francuskiego wtorek

31 Naleźniak Paweł konsultacje, przyg. do matury WOS wg. Potrzeb

32 Olszewska Grażyna lekkoatletyka s. gim. + teren

33 Osiadły Maria konsultacje z matematyki czwartek

34 Pilichowska Elżbieta konsultacje z biologii, przyrody poniedziałek 13

35 Piróg Jolanta konsultacje, przyg. do matury j. polski środa 13:00 13:45 pokój naucz.

36 Pławecka Dorota konsultacje z ang., opiekun SU                                                 poniedziałek 15:40 18

37 Prokop Ryszard zespołowe gry sportowe, sporty zimowe czwartek 16:30 s. gim.

38 Sieniawska Katarzyna Warsztaty z komunikacji, pedagog

39 Sikorska Maria konsultacje z fizyki                     konsultacje 

z matematyki

czwartek       

piątek

6.40-7.25

koło naukowe z biologii i maturalne czwartek 14:55 15:40

Projekt 3DiPhE środa co 2 tyg. 14:05 14:50

Wyjścia na uczelnie oraz rajdy

41 Sondej Marcin konsultacje, rajdy szkolnego koła PTTK,                                               

koło teatralne, wyjscia do teatrów

poniedziałek/wto

rek 7.30-8.20

42 Stasińska Karolina koło biblioteczne, gry planszowe biblioteka

43 Styrna Natalia konsultacje z matematyki piątek 18

44 Ślęzak Dorota konsultacje z ang., Erasmus+ czwartek 3

rózne terminy, w tygodniu i w weekendy

Sobocińska Beata 40

po wcześniejszym umówieniu się, teatr 

średnio 1 raz w miesiącu

po wcześniejszym umówieniu się

w miarę potrzeb uczniów, gry w środę 13.00-14.00

po wcześniejszym umówieniu się

po wcześniejszym umówieniu się

po wcześniejszym umówieniu się

po wcześniejszym umówieniu się

29 Mazurkiewicz Monika

godziny wychowawcze klas

po wcześniejszym umówieniu się

na godzinach wychowawczych
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45 Wardęga Wojciech koło fotograficzne/zespół 

muzyczny/Erasmus +/ konsultacje j. ang.

46 Włodarczyk Dorota konsultacje z historii piątek 2

47 Wojciechowska Kamila przygotowanie do matury wtorek

48 Zemla Mateusz konsultacje z informatyki,  opiekun 

pocztu,                                             zajęcia z 

programowania 2x w tyg.

wtorek/czwartek/piątek,                                                           j. 

angielski konsultacje wtorki 14.00-15.00

po wcześniejszym umówieniu się

14:00 po wcześniejszym umówieniu się

po wcześniejszym umówieniu się


