Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2017/2018
Imię i nazwisko
prowadzącego
Maciej Damski

Kamil Domagała
Michał Skórka

Leszek Borkowski
Barbara Adamkiewicz
Maria Tybulewicz

Termin

Rodzaj zajęć

poniedziałek
10:40-11:25
wtorek
8:00-8:45
czwartek
12:30-13:15
poniedziałek
15:45-16:30
poniedziałek
11:35-12:20
piątek
10:40-11:25
piątek
09:40-10:25
czwartek
15:45-16:30
wtorek
15:00-15:45
środa

konsultacje z j. angielskiego

307

przygotowanie do matury do klasy IV TAK

103

konsultacje z j. angielskiego

305

Przygotowanie maturzystów do
egzaminu

206

czwartek
Wojciech Majchrowski

Karolina Tandecka

Urszula Szagun

Maria Perz

wtorek
13:30-14:05
piątek
10:40-11:25
co 2 tyg. od 9:4010:25
czwartek
14:10-14:55

Numer sali

fakultety z języka angielskiego dla kl. IV
TI
zajęcia uzupełniające dla ucznia słabego
przygotowanie do egzaminu
zawodowego – technik analityk
konsultacje, zajęcia wyrównawcze

101

Przygotowanie do egzaminu
zawodowego kwalifikacji T.04, T.06, T.15,
T.16
KONSULTACJE
koło matematyczno-informatyczne

205

205

205

fakultety maturalne matematyka +
konsultacje

konsultacje dla uczniów

piątek
14.10-14.55
czwartek
14:10- 16:10

Klub Młodego Obywatela

wtorek
8:00-8:45

„Bliżej przyrody” – zajęcia z uczniem
zdolnym ( uczennice z IV TAŚ, które nie
miały biologii rozszerzonej) -1h

uprawa i pielęgnacja roślin ozdobnych,
działalność gospodarcza w gastronomii,
prowadzenie działalności gospodarczej

28

czwartek
15:00-16:30

godziny pracy
nauczyciela
Anna Chromińska

Aneta Drążkowska

Zenobia Dąbrowska

Marzena Woszczyk

Monika Żynis
Teresa Zarzycka
Iwona Kosicka

Elżbieta Soroka

Maciej Klimczuk

„Matura na szóstkę”- 2h- przygotowanie
do matury- kształtowanie umiejętności
czytania ze zrozumieniem-rozwiązywanie
arkuszy-udzielania właściwych
odpowiedzi na postawione pytania – IV
klasy
konsultacje dla uczniów, którzy chcą
zaliczyć lub poprawić sprawdzian (pod
warunkiem, że nie zwalniają się z
własnych lekcji)

poniedziałek
8:00-8:45
piątek
8:00-8:45
piątek
12:30-13:15
poniedziałek
13:00 lub środa
godz. 15:00
ustalenia
indywidualne
poniedziałek
15:00-16:00
czwartek
14:10-15:30-16:00
środa
12:30-13:15
wtorek
8:50-9:35
czwartek
8:00-8:45
czwartek
15:00-16:00
poniedziałek
14:10-14:55
wtorek
14:10-14:55
środa
14.10-14.55
poniedziałek
10:40-11:25
czwartek
14:10-15:45
piatek
09:40- 10:25

konsultacje z matematyki

308

fakultety z matematyki dla kl. IV TŚA

208

fakultety z matematyki dla kl. IV TG

R2

koło języka niemieckiego

W

koło języka niemieckiego

R2

czwartek

piłka nożna

konsultacje z chemii i przedmiotów
zawodowych kl. TA
konsultacje z chemii
konsultacje z przedmiotów zawodowych
Szkolny Klub Wolontariusza

36 lub 15
15
15
biblioteka
szkolna

konsultacje z języka niemieckiego – klasy
II
język niemiecki (początkujący)
język niemiecki (rozszerzony)
konsultacje

20/biblioteka
szkolna

przygotowanie do konkursów
żywieniowych i konsultacje

sala

Ewa Schulz

Tomasz Sznigirewicz
Jarosław Budniak

Jerzy Gątarzewski
Michał Tęsny

Michał Gargas

Aneta Pietrowska-Śniegula

Gabriela Witek

Krzysztof Piatczyc

Aneta Pestka
Małgorzata Pławska

Jacek Wolikowski
Szymon Burak
Agnieszka Kwaśniewska

15:45-17:15
poniedziałek
8:00-8:45
poniedziałek
14:05-14:50
piątek
8:00-8:45
poniedziałek
15:45:-16:30
wtorek
15:00-16:00
środa
15:45-17:00
poniedziałek
15:45-16:45
wtorek
15:30-17:00
piątek
16:15-17:00
według
indywidualnych
ustaleń
wtorek
poniedziałek
8:00-8:45
środa
14:10-14:55
środa
08:00
13:20-15:00
wtorek
14:10-14:55
czwartek
15:00-15:45
wtorek
15:00-15:45
poniedziałek
15:45-16:30
czwartek
15:45-16:30
ustalenia
indywidualne
wtorek
15:00-16:00
czwartek
14:10-14:55
wtorek
8:00-8:45
środa

konsultacje

siatkówka chłopców
siłownia

koszykówka
siłownia
siatkówka dziewczyn

gimnastyczna
sala
gimnastyczna

sala
gimnastyczna
sala
gimnastyczna

siłownia
sala
gimnastyczna

basen
zajęcia wyrównawcze dla uczniów

304

fakultety z matematyki kl. IV TUŻ
fakultety z matematyki kl. IV TU

32

konsultacje z matematyki
konsultacje maturalne

konsultacje z języka angielskiego

308

konsultacje z przedmiotów żywieniowych

zaplecze 22

konsultacje z języka angielskiego

R1 ew. 308

konsultacje, przygotowanie do egzaminu
E.12, E.13
konsultacje, przygotowanie do egzaminu
E.14
fakultety z języka polskiego dla
maturzystów kl. IV TŚA (I grupadziewczyny )
fakultety z języka polskiego dla

307
306
302

8:00-8:45

Joanna Dulemba
Magdalena Margas
Edyta Reiter

Lucyna Wrzosek
Beata Mosorzewska
Jan Perz

wtorek
14:10-14:55
październik-luty
wtorek
11:40-12:15
ustalenia
indywidualne
środa
15:45-16:30
piątek
11:35 – 12:20
piątek
15:00 – 16:30
ustalenia
indywidualne
środa
15:15 – 16:00

maturzystów kl. IV TŚA (II grupachłopcy)
Koło literackie (przygotowanie uczniów
do konkursów pozaszkolnych)
Koło Ortograficzne
konsultacje z przedmiotów
gastronomicznych
konsultacje

kółko fotograficzne

204

konsultacje z matematyki
konsultacje przedmioty żywieniowe,
przygotowanie do konkursów OWiUR
i BHP
konsultacje z języka polskiego

Marta Janta-Lipińska

piątek
8:50-9:30

konsultacje dla uczniów kl. I z geografii

Monika Ciszewska

poniedziałek
15:00-15:45
środa
15:00-15:45
czwartek
15:00-15:45
środa
15:00-15:45
czwartek
8:00-8:45
wtorek
15:00-15:45
piątek
14:05-14:55
środa
8:50-9:35
środa
9:40-10:25
piątek 10:4011:25
środa
13:20-14:05
wtorek
14:10-14:55

konsultacje z matematyki

Joanna Zalejska

Grzegorz Zalejski
Izabela Borczon-Winnicka

206
206

do ustalenia
indywidualnie

Sylwia Rabenda

205

konsultacje z przedmiotów branży
odnawialnych źródeł energii

Mariola Król

Katarzyna Parol

302

103 i 109
28

301

kantorek 36
lub sale wolne
od zajęć
303

fakultety dla maturzystów z matematyki
kółko matematyczne (raz w msc)
konsultacje z j.angielskiego

R1

fakultety dla maturzystów z
j.angielskiego
konsultacje z j. niemieckiego

R1

konsultacje z j. niemieckiego
konsultacje geodezja

33

konsultacje

33

konsultacje

303

