
Dodatkowe zajęcia w roku szkolnym 2018/2019 

Klasy I-III 

 

Godzina 

lekcyjna 
Czas 

trwania 
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

5. 11.50-

12.35 

 Laboratorium kreatywności 

– zajęcia matematyczno-
przyrodnicze z 

wykorzystaniem 

eksperymentu (projekt) mgr 
R. Kowalczyk (gr. I) 

mgr R. Michalak (gr II) 

Koło gier i zabaw 

edukacyjnych  
mgr M. Banaś 

  

Arte- terapia w bibliotece z 

elementami innowacji 
logopedycznej (projekt) 

mgr L. Wieczorek 

6. 12.45-
13.30 

Koło języka angielskiego 
mgr K. Stanisz 

 

Laboratorium kreatywności 
– zajęcia matematyczno-

przyrodnicze z 

wykorzystaniem 

eksperymentu  (projekt)mgr 
R. Kowalczyk (gr. I) 

mgr R. Michalak (gr II) 

Koło matematyczno-
przyrodnicze 

mgr R. Kowalczyk 

Koło plastyczne 
mgr R. Michalak 

  

 

Arte- terapia w bibliotece z 
elementami innowacji 

logopedycznej (projekt) 

mgr L. Wieczorek 

7. 13.40-

14.25 

Zajęcia plastyczne (projekt) 

mgr A. Kaczmarek 

     

8. 14.35-
15.20 

Zajęcia plastyczne (projekt) 
mgr A. Kaczmarek 

    

  



Dodatkowe zajęcia w roku szkolnym 2018/2019 

Klasy IV-VIII 

 

Godzina 

lekcyjna 

Czas 

trwania 
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

6. 12.45-

13.30 

  Zajęcia z matematyki dla 

uzdolnionych uczniów 

(projekt) gr. I mgr M. 
Pacud 

Suplement języka polskiego mgr 

K. Jasińska 

 

Zajęcia dodatkowe z języka 

angielskiego (projekt) 

mgr K. Stanisz kl. IV 

Młody naukowiec- 
eksperymenty  naukowe 

(projekt) gr I - mgr A. Kubacka-

Kweczke 

7. 13.40-

14.25 

Zajęcia plastyczne 

(projekt) mgr A. 
Kaczmarek 

 Koło muzyczne mgr K. 

Barczyk 

Koło języka angielskiego mgr 

A. Mączka 

Koło matematyczno-fizyczne 

mgr A. Ryszczuk 

Zajęcia dodatkowe z języka 

angielskiego (projekt) 

mgr K. Stanisz kl. IV 

Kółko gier 
planszowych (projekt) 

mgr Lidia Kołacińska 

Zajęcia z matematyki dla 
uzdolnionych uczniów 

(projekt) gr. II mgr M. 

Pacud 

Młody naukowiec- 
eksperymenty  naukowe 

(projekt) gr I - mgr A. Kubacka-

Kweczke 

Zajęcia z matematyki 

dla uzdolnionych 

uczniów (projekt) gr. I 

mgr M. Pacud 

Słowem, barwą, dźwiękiem – 

kultura żywego słowa z 

elementami arte-terapii (projekt) 

gr. I mgr K. Jasińska 

8. 14.35-

15.20 

Koło matematyczne 

dla klas IV mgr M. 

Pacud 

Zajęcia teatralne 

(projekt) mgr L. 

Wieczorek 

Zajęcia z matematyki dla 

uzdolnionych uczniów 

(projekt) gr. II mgr M. 
Pacud 

Słowem, barwą, dźwiękiem – 

kultura żywego słowa z 

elementami arte-terapii (projekt) 
gr. I - mgr K. Jasińska 

Koło matematyczno-fizyczne 

mgr A. Ryszczuk 

 

Zajęcia plastyczne 
(projekt) mgr A. 

Kaczmarek 

Kółko gier 

planszowych (projekt) 

Zajęcia sportowe w 

ramach świetlicy 



mgr Lidia Kołacińska środowiskowej – mgr 

Lidia Kołacińska 
Zajęcia dodatkowe z 

języka angielskiego 

(projekt) mgr A. 

Mączka 

9. 15.30-

16.15 

Zajęcia dodatkowe z 

języka angielskiego 

(projekt) mgr A. 
Mączka 

Zajęcia teatralne 

(projekt) mgr L. 

Wieczorek 

Zajęcia sportowe w 

ramach świetlicy 

środowiskowej – mgr 
Lidia Kołacińska 

Zajęcia sportowe w ramach 

świetlicy środowiskowej – mgr 

Lidia Kołacińska 

 

Zajęcia sportowe w 
ramach świetlicy 

środowiskowej – mgr 

Lidia Kołacińska 

 

Dwa razy w miesiącu (co druga sobota) w godzinach 9.00-12.15 odbywają się zajęcia projektowe: 

1. Kółko zainteresowań informatycznych (projekt) - mgr A. Ryszczuk 

2. Słowem, barwą, dźwiękiem – kultura żywego słowa z elementami arte-terapii (projekt) gr. II mgr K. Jasińska 

3. Młody naukowiec- eksperymenty  naukowe (projekt) gr II - mgr A. Kubacka-Kweczke 

 

W szkole działa również Koło Wolontariatu dla uczniów klasy VIII, prowadzone przez mgr L. Bartosik oraz Koło Misyjne dla uczniów klas V, 

prowadzone prze mgr G. Łachmańską. 


