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rodzaj zajęć dla kogo przedmiot termin  godz.  nauczyciel prowadzący  

zajęcia rozwijające twórczość i 
aktywność uczniów  

klasa Ib edukacja 
wczesnoszkolna 

poniedziałek 12.40 – 13.25 mgr Bożena Grzyb 

dydaktyczno-wyrównawcze klasa I, II PSP edukacja 
informatyczna 

czwartek  12.40 – 13.25 mgr Bożena Witych 

dydaktyczno-wyrównawcze klasy III PSP religia poniedziałek 14.30 – 15.15 mgr Anna Garbaczok 

korekcyjno - kompensacyjne klasy I-III PSP  poniedziałek 12.40 – 13.25 mgr Dorota Korzekwa  

wtorek  8.50 – 9.35 

wtorek 12.40 – 13.25 

czwartek 12.40 – 13.25 

dydaktyczno-wyrównawcze klasa IIIb edukacja 
polonistyczna 

czwartek  11.35 – 12.20 mgr Dorota Korzekwa 

dydaktyczno-wyrównawcze klasa IV b język polski wtorek 13.40 – 14.25 mgr Ewa Urbańczyk 

dla wszystkich uczniów  klasa IV a, IV b, 
IV c 

informatyka  czwartek 13.40 – 14.25 

dydaktyczno-wyrównawcze klasa V b język polski wtorek 14.30 – 15.15 

dla uczniów zdolnych  język polski wg potrzeb  

dla wszystkich uczniów  klasa IV a, IV b, 
IV c 

informatyka  czwartek 13.40 – 14.25 mgr Bożena Witych 

dydaktyczno-wyrównawcze klasa IV a, IV b, 
IV c, IV d 

matematyka wtorek 13.40 – 14.25 mgr Irena Schudy 
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dydaktyczno-wyrównawcze,  
dla uczniów zdolnych 

klasy V język angielski poniedziałek  14.30 – 15.15 mgr Zbigniew Janicki 

dydaktyczno-wyrównawcze  matematyka  wg potrzeb  mgr Gabriela Kołecka 

dla uczniów zdolnych klasa Va język niemiecki wtorek 14.30 – 15.10 mgr Beata Chrzęstek 

dydaktyczno-wyrównawcze klasa IIa, IIIa, 
IIIb PG 

matematyka piątek 13.40 – 14.25 mgr Irena Schudy 

dla uczniów zdolnych, 
przygotowujące do konkursów 

 matematyka, język 
niemiecki 

wg potrzeb  

dla wszystkich uczniów klasy IV - V przyroda środa  
lub  
czwartek  

13.40 – 14.25 
 
14.30 – 15.15 

mgr Fabiola Radzioch 

dla wszystkich uczniów klasy IV - VI przyroda wg potrzeb  13.40 – 14.25 
 
14.30 – 15.15 

mgr Regina Woźniak 

dla uczniów zdolnych, 
przygotowujące do konkursów 

klasa III PG biologia co drugi 
poniedziałek 

14.30 – 15.15 mgr Katarzyna Jurczyk 

dydaktyczno-wyrównawcze  język niemiecki wg potrzeb  mgr Aneta Moj 
 

dla uczniów zdolnych, 
przygotowujące do konkursów 

 język niemiecki wg potrzeb  

 
dydaktyczno-wyrównawcze 

  
 
j. polski 

środa 13.40 – 14.25 
14.30  - 15.15 

mgr Ewa Wiecha-Jung 

czwartek  13.40 – 14.25 
14.30 – 15.15 

przygotowujące do konkursów, 
do egzaminu gimnazjalnego 

klasy III PG czwartek 15.20 – 16.05 
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dla uczniów zdolnych – 
przygotowanie do konkursów 

 język niemiecki/język 
mniejszości 
niemieckiej 

środa 15.00 mgr Elżbieta Neukirch  

dydaktyczno-wyrównawcze klasy IIa, IIb PG matematyka poniedziałek 15.20 – 16.05 mgr Kazimiera Grzemba 

dydaktyczno- wyrównawcze klasa IIIc PG matematyka czwartek  
(co 2 tygodnie) 

15.20 – 16.05 

przygotowanie do egzaminu 
gimnazjalnego 

klasy III PG język angielski wtorek  
(co 2 tygodnie) 

14.30 – 15.15 mgr Marzena Hrabia-Latocha 

dydaktyczno-wyrównawcze klasy VII,  
II, III PG 

fizyka piątek  14.30 – 15.15 mgr Mariusz Jaguś 

dydaktyczno - wyrównawcze klasy II PG j. polski wtorek 13.40 – 14.25 mgr Dagmara Staniszewska 

dla uczniów zdolnych  j. polski wg potrzeb   mgr Dagmara Staniszewska 

koło biblioteczne klasy IV – VII 
oraz II – III PG 

 wg potrzeb  mgr Violetta Leśniak 

kółko chemiczne klasy VII,  
II, III PG 

chemia poniedziałek 13.40 – 14.25 mgr  Małgorzata Skoczylas 

kółko plastyczne  plastyka czwartek 14.30 – 15.15 mgr Katarzyna Uniatowska 

kółko z języka angielskiego  klasy IV język angielski wtorek  14.30 – 15.15 mgr Karina Schoenfeld 

kółko z muzyki   muzyka  środa  14.30 – 15.15 mgr Tomasz Grajcar 

koło teatralne chętni 
uczniowie  

 wg potrzeb  mgr Dagmara Staniszewska 

gimnastyka korekcyjna  IIIa, IIIc PSP zajęcia sportowe środa 12.40 – 13.25 mgr Beata Sznajder-Małecka 

gimnastyka korekcyjna  Ib PSP zajęcia sportowe środa 13.40 – 14.25 mgr Beata Banasik 
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gimnastyka korekcyjna  IIIb PSP zajęcia sportowe piatek 12.40 – 13.25 mgr Agnieszka Izydorczyk 

gimnastyka korekcyjna  Ia PSP zajęcia sportowe środa 12.40 – 13.25 mgr Arkadiusz Panek 

SKS – przygotowanie do 
zawodów 

chłopcy PG zajęcia sportowe czwartek 15.20 – 16.05 mgr Zbigniew Bienias 

SKS dziewczęta 
klasa III  

cheerleaderki środa 14.30 – 15.15 mgr Beata Banasik 

SKS – przygotowanie do 
zawodów 

chłopcy klasa 
IV - VI 

zajęcia sportowe wtorek 14.30 – 15.15 mgr Arkadiusz Panek 

SKS – przygotowanie do 
zawodów 

dziewczęta 
klasa II – III PG 

zajęcia sportowe poniedziałek 15.20 – 16.05 mgr Monika Cierpucha 

 


