
ZADANIA NAZWA ZAJĘĆ PROWADZĄCY 

 

TERMIN 

„Dotrzymuj 

kroku”- zajęcia 

wyrównujące dla 

uczniów ze 

specjalnymi 

potrzebami 

edukacyjnymi 

 

Zajęcia logopedyczne mgr Halina Sztymon 

mgr Katarzyna Knyps- Korycka 

5godzin tygodniowo 

5godzin tygodniowo 

zajęcia wyrównawcze z języka  angielskiego I 

etap kształcenia -kl. 3 

mgr Jadwiga Ogrodnik poniedziałek lekcja 7 

zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego II 

etap kształcenia- kl.5 

mgr Barbara Foltyn środa lekcja 7 

zajęcia wyrównawcze matematyczne I etap 

kształcenia -kl. 2-3 

mgr Agnieszka Łosińska wtorek lekcja 6 

zajęcia wyrównawcze matematyczne II etap 

kształcenia 

mgr Agnieszka Łupieżowiec poniedziałek lekcja 7 

zajęcia wyrównawcze przyrodnicze 

 

mgr Sylwia Gołębiewska piątek lekcja 7 

zajęcia wyrównawcze matematyczno- fizyczne w 

gimnazjum 

mgr inż. Agnieszka Karwowska- Pawliczek poniedziałek lekcja 7 

zajęcia wyrównawcze biologiczno- chemiczne 

 

mgr Iwona Buława czwartek lekcja 8 

zajęcia wyrównawcze geograficzne mgr Lucyna Lasok- Zarzecka 

 

środa lekcja 8 

„ Nie jesteś sam” zajęcia psychologiczne 

 

mgr Magdalena Horecka- Kuszmar 20 godzin tygodniowo 

zajęcia świetlicy socjoterapeutycznej mgr Ilona Szatanik 

mgr Grzegorz Kukuczka 

pn – czw 

po 2 godziny 

”Odyseja 

umysłu”- zajęcia 

dla uczniów 

zdolnych 

kółko humanistyczne II etap kształcenia 

 

mgr Jadwiga Nowakowska piątek lekcja 7 

kółko humanistyczne III etap kształcenia 

 

mgr Barbara Tobiczyk czwartek lekcja 7 

kółko matematyczne II etap kształcenia 

 

mgr Agnieszka Ziętek poniedziałek lekcja 7 

kółko matematyczne III etap kształcenia 

 

mgr Bożena Piguła poniedziałek lekcja 8 



” Język oknem na 

świat” 

kółko języka francuskiego II etap kształcenia 

 

mgr Aneta Szpiech- Kosek poniedziałek lekcja 7 

kółko języka francuskiego III etap kształcenia 

 

mgr Beata Hanzlik wtorek lekcja 8 

kółko języka angielskiego III etap kształcenia 

 

mgr Wioleta Dandyk środa lekcja 7 

„ Dzieciaki- 

sieciaki” 

kółko informatyczne 

 

mgr Dorota Hobernik- Pindel środa lekcja 8 

kółko dziennikarskie SP 

 

mgr Lucyna Kondziołka czwartek lekcja 7,8 

kółko dziennikarskie G 

 

mgr Agata Gabzdyl wtorek lekcja 7,8 

”Działaj twórczo- 

nie odtwórczo” 

kółko taneczne SALSA 

 

mgr Agnieszka Łupieżowiec poniedziałek lekcja 8 

kółko akrobatyczno-taneczne 

 

mgr Magdalena Jarocka czwartek lekcja 8 

kółko teatralne SP 

 

mgr Jolanta Pilnta wtorek lekcja 7,8 

kółko teatralne G 

 

mgr Katarzyna Kondziołka piątek lekcja 7,8 

kółko instrumentalno- wokalne 

 

mgr Halina Donocik wtorek lekcja 7 

kółko plastyczne 

 

mgr Jadwiga Bajger poniedziałek lekcja 8 

 


