HARMONOGRAM ZAJĘĆ DODATKOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Przedmiot

Nauczyciel prowadzący

Rodzaj zajęć dodatkowych

Dla kogo

Termin

Sala

zajęcia fakultatywne

4i

Środa
(13:25-14:10)

18

zajęcia dodatkowe

2m

Piątek
(7:45-8:30)

11

Nożewska Teresa

zajęcia wspomagające lub rozwijające
(w zależności od potrzeb)

1s, 3i

Wtorek
(od 15:15)
co drugi tydzień

11

Walczak Magdalena

zajęcia przygotowujące do matury

3s

Środa
(od 15:20)

do ustalenia

Matematyka/Fizyka

Dreger Katarzyna

zajęcia wspomagające lub rozwijające
(w zależności od potrzeb)

zainteresowani

termin uzgadniany
indywidualnie wg
potrzeb

10

Fizyka

Dreger Katarzyna

zajęcia przygotowujące do matury

4m

Czwartek
(14:10-15:00)

10

zajęcia przygotowujące do matury

3cd, 4m

Poniedziałek
(14:10-16:10)

16

zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów

3f,1cd,2cd

Wtorek
(14:10-14:55)

16

zajęcia przygotowujące do konkursu chemicznego

3f

Poniedziałek i czwartek
(7:50-8:30)

8

zajęcia wyrównawcze

zainteresowani

Środa
(7:50-8:30)
w razie potrzeb po
uzgodnieniu w innym
terminie

8

zajęcia wyrównawcze

1um, 3i, 2d, 3cd, 4m

Czwartek
(14:15-16:00)

15

zajęcia dla maturzystów

maturzyści

każda ostatnia sobota
miesiąca (8:00-12:00)

15

zajęcia dodatkowe

3s

Poniedziałek
(15:15-16:45)

14

Grzelak Aleksandra
Matematyka

Biologia

Chemia

Wachowiak Jagoda

Rzyha Julia

Siekańska Monika
Język polski
Krystyna Szychowiak

Język niemiecki

zajęcia wyrównawcze

zainteresowani

Czwartek
(14:15-15:00)

12i

przygotowanie do matury podstawowej

3cd

Wtorek
(8:00-9:15)

12

przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego

3gs grupa
p. Karoliny Pawlak

Środa
(od 18:00)

12i

fakultety dla maturzystów

maturzyści

Poniedziałek
od 15:15

01

zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty

8s

Wtorek
(od 15:15)

18

zajęcia wyrównawcze / konsultacje

2i

Wtorek
(14:15-15:00)

do ustalenia

Roszak Monika

powtórka przed egzaminem gimnazjalnym

3f

Środa
(7:45-8:30)

9

Słomińska Alina

zajęcia dodatkowe

zainteresowani

Czwartek
(7:45-8:30)

do ustalenia

zajęcia sportowe na sali gimnastycznej

zainteresowani

Wtorek
(17:00 - 18:00)

hala sportowa

piłka siatkowa

zainteresowani

Środa
(16:30 - 18:30)

hala sportowa

zajęcia z uczniem zdolny

zainteresowani

Poniedziałek
(od 16:00)

Popowo/Orlik

zajęcia z uczniem zdolnym

zainteresowani

Czwartek
(od 16:00)

Popowo/Orlik

Woźniak Iwona

zajęcia sportowo-rekreacyjne

mieszkańcy internatutechnikum

Czwartek
(20:30-21:15)

hala sportowa

Grabowska - Górzna Agnieszka

zajęcia rozwijające zainteresowania

wychowankowie internatu

Wtorek
(16:00-17:00)

internat

Brzeska Kinga

zajęcia kulinarne lub artystyczne

wychowankowie internatu

Czwartek i/lub środa
(wg potrzeb)

internat

Kocoń Elżbieta

zajęcia kreatywne

wychowankowie internatu

Czwartek
(19:00- 20:00)

internat

Roszak - Kuśmierek Justyna

Klub Przyjaciół Biblioteki

zainteresowani

Czwartek
od 14:30

biblioteka

Szymankiewicz Lucyna

zajęcia artystyczne i kulturalne

zainteresowani

po wcześniejszym
uzgodnieniu z uczniami

5sg, biblioteka
placówki kulturalne

Mocek Norbert

Młodzieżowy Zespół
ds. Promocji Leśna Promotion

zainteresowani

termin ustalany
w zależności od potrzeb

5

Wachowiak Monika

Pawlak Karolina

Sawczuk Daria
Język angielski
Lament Daria

Historia

Kinowska Monika
Wychowanie fizyczne
Dolata Michał

Sport / rekreacja / inne

Pedagog

Pomoc psychologiczna

rozmowy indywidualne z uczniami,
działalność Samorządu Uczniowskiego

zainteresowani

terminy ustalane wg
potrzeb

gabinet pedagoga/
psychologa

wg zgłaszanych potrzeb rozmowy
o charakterze wspierającym

uczniowie
sp, gim, lic, tech

termin uzgadniany
indywidualnie z uczniem

gabinet pedagoga/
psychologa

działalność Samorządu Uczniowskiego

członkowie Samorządu
Uczniowskiego

terminy ustalane
wg potrzeb

gabinet pedagoga/
psychologa

Ratuszyn Mateusz

przygotowanie do egzaminu zawodowego

3m

Środa
(14:10-15:15)

03

Adamska Dorota

zajęcia wyrównawcze z przedmiotów
zawodowych (informatyk)

klasy informatyczne

Poniedziałek
(14:10-15:00)

7

Nowak Małgorzata

Bujna Kinga

Przedmioty zawodowe

