WYKAZ ZAJĘĆ DODATKOWYCH W ROKU SZOLNYM 2016/2017

Nazwisko i imię
Grażyna Chyla
Izabela Michalik

Forma zajęć
Zajęcia wyrównawcze
z matematyki

dzień realizacji

godzina realizacji

wtorek

0710

konsultacje z języka angielskiego

czwartek

1325

poniedziałek
czwartek

1325

Przygotowanie do matury z matematyki.
Alina Szołtysik

podstawa - poniedziałek

godz.1325

–

1410

rozszerzenie - czwartek godz.1325 – 1500
Ewa Skoczylas

Powtórka przed egzaminem gimnazjalnym- geografia

środa i piątek

1325

Izabela Piszczek

Konsultacje dla maturzystów. Kl. 4 EK - poziom rozszerzony

poniedziałek

1415

Małgorzata
Nagolska

Zajęcia przygotowawcze do egzaminu gimnazjalnego dla kasy 3B

wtorek

1325

Zajęcia wyrównawcze

wtorek

1415

Przygotowanie do matury

matura poniedziałek

1415

Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego

środa

1415

Przygotowanie do matury
PLASTYCZNE ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE.
Rozwijane twórczej wyobraźni.
Interpretacja zagadnień plastycznych.
Pomoc uczniom utalentowanym oraz twórczo słabszym.

środa

1325

środa

1415

Ewelina KrysiakRoykiewicz
Katarzyna
Woźniak
Katarzyna
Woźniak
Anna Rytczak
Anita Sitek

Przygotowanie do egzaminu zawodowego - pion górniczy

wtorek i środa

0710

Konsultacje przed maturą/próby akademii

czwartek

1325

Zajęcia dodatkowe z geodezji dla klasy 2 ego

czwartek

0800

Zajęcia dodatkowe z geodezji dla klasy 3 ge

poniedziałek

1410

Grzegorz Kuś

Kursy dostępne w akademii CISCO.
Pojawił się przed wakacjami fajny kurs "Internet Wszechrzeczy" może
być nawet dla gimnazjalistów.

piątek

1430

Bożena WrzesieńKotarska

7.10 poniedziałek - zajęcia wyrównawcze z fizyki
7.10 wtorek- zajęcia przygotowujące uczniów klasy 3A do egzaminu
7.10 czwartek- zajęcia przygotowujące uczniów klasy 3B do egzaminu

poniedziałek,
wtorek, czwartek

0710

JOANNA ZIORA

1. Przygotowanie do matury rozszerzonej z j.angielskiego. Czwartek
07.10
2. Zajęcia z kultury i języka japońskiego. Piątek 15.10

czwartek, piątek

0710

Agnieszka Polucha

Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego KW. A35.

wtorek

1505

wtorek, środa,
czwartek, piątek 7.10 - 8.00
czwartek 13.25 14.10

0710

Dawid Sitek
Joanna GolawskaSzewczyk
Marta
Wodzisławska
Marta
Wodzisławska

Bożena Jaksik

Klasa 3a - czwartek - 7.10 - 8.00 - przygotowanie do egzaminu
gimnazjalnego z chemii
Klasa 3b - środa - 7.10 - 8.00 - przygotowanie do egzaminu
gimnazjalnego
Klasa 3Eko - wtorek - 7.00 - 8.00 - przygotowanie do matury poziom
podstawowy
Klasa 3 Eko - czwartek - 13.25 - 14.10 - przygotowanie do matury
poziom rozszerzony
Poprawa prac pisemnych - piątek .7.10 - 8.00
Kółko chemiczne - prawdopodobnie wtorek miedzy godziną 14.00 a
15.00
ale działanie koła będzie uzależnione od tego, czy jacyś uczniowie
będą chętni do udziału w takich zajęciach.

Kamil Nockowicz
Agata Szydełko
Agata Szydełko
Ewa Kowalczyk
Ewa Kowalczyk

Zajęcia sportowe - gry zespołowe, przygotowanie do zawodów
międzyszkolnych w zależności od konkurencji sportowej.
Zajęcia przygotowujące uczniów kl. III b do egzaminu gimnazjalnego
z j. polskiego.
Zajęcia przygotowujące uczniów kl. IV ekonomicznej do egzaminu
maturalnego z j. polskiego.
Zajęcia biologiczne
Zajęcia biologiczne

poniedziałek

1330

poniedziałek

0700

piątek

1415

poniedziałek
poniedziałek
4G - środa g.
8:00; 4I poniedziałek13:2
54:15

1415
1415

Sebastian Papuga

Konsultacje przygotowujące do egzaminu maturalnego
Klasa 4I; 4G

Tomasz Klimek

piłka nożna dla dziewcząt gimnazjum i technikum

środa

1430

Joanna Kocot

zajęcia przygotowujące do matury rozszerzonej z geografii dla
uczniów klasy 4 gg

wtorek

1415

Joanna Kocot

zajęcia dodatkowe z geografii rozszerzonej dla maturzystów klasy 4
ekonomicznej

czwartek

1415

Sylwia Tubis

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego.
Przygotowanie uczniów do występów podczas akademii.

wtorek

14115

Migot Andrzej

Kółko historyczne.
Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego, konkursów
historycznych oraz możliwość poprawiania sprawdzianów.

czwartek

1410

Anna Kraus

Zajęcia wyrównawcze z j. niemieckiego

piątek

0800

Sylwia Licznar

Zajęcia sportowe - koszykówka dla dziewcząt i chłopców (miejsce:
boisko szkolne).

czwartek

1505

Iwona Pakosz

Kółko z języka niemieckiego dla osób chętnych "Jeder kann Deutsch
sprechen"

czwartek

1330

0800

Bartosz Bogacki

Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego.

wtorek

1415

Barbara Bomba

Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego z matematyki.

poniedziałek

1325

Barbara Bomba

Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego z matematyki.

wtorek

1325

Barbara Bomba

Zajęcia wyrównawcze z matematyki.

piątek

0710

Piotr Roszak

Analizy Biblijne

środa

1500

Grzegorz Kiełtyka

Programowanie w językach wysokiego poziomu

środa

1500

Edyta BijakBartosik

Zajęcia wyrównawcze

czwartek

1500

Witold Krieser

Zajęcia z robotyki

czwartek

1500

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek

700
710
1325
710
710

Iwona Patschek

Poprawy sprawdzianów z fizyki i chemii – poniedziałek 700 – 750
Zajęcia z maturzystami – wtorek 710 – 755 oraz 1325 1500 grupa I
Zajęcia z maturzystami – środa 1325 1500 grupa II
Konsultacje z fizyki dla klas III technikum – środa 710 - 755
Konsultacje z fizyki dla klas II technikum – czwartek 710 - 755

