
Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 
2019/2020 - aktualizacja 11.10.2019 

  

Imię i nazwisko 
nauczyciela 

Nazwa zajęć Dla kogo/termin Uwagi 

Przemysław  

Popławski 

SKS-piłka siatkowa Chłopcy poniedz.15.05-
16.05 - piątek 15.05-16.05 

 

Ewelina Kapusta Fakultety maturalne termin do uzgodnienia  

Marek Rybicki - fakultety maturalne z 
matematyki, 

- fakultety maturalne z fizyki 

- zajęcia dodatkowe z fizyki 
dla klas pierwszych i drugich 
z fizyki 

- środa, lekcja 8 tj. 14.20-
15.05, 

 - piątek 7.15-8.00, 

  
- piątek l. 8 tj. 14.20-15.05 

 

Aleksandra 
Wojciechowska-
Gasik 

zajęcia dodatkowe dla 
uczniów klas pierwszych i 
drugich 

w zależności od potrzeb 
uczniów 

 

Alicja Kalińska fakultet maturalny-poziom 
podstawowy 

  

fakultet maturalny-poziom 
rozszerzony 

wtorek, 7:30 

czwartek, 7:30 

  

czwartek, 8 godzina lekcyjna 

 

Urszula Tworek fakultety maturalne wtorek 8 godzina lekcyjna  

Paulina 
Szymkowicz 

fakultety maturalne 3c czwartek, 7 godzina lekcyjna  



Joanna Skoneczna 
- Sałuda 

fakultety maturalne  

  

zajęcia dodatkowe  

3d, czwartek, 7 godzina 
lekcyjna 

kl. 1 i 2, w zależności od 
potrzeb uczniów - wtorek, 8 
godzina lekcyjna  

 

Małgorzata 
Kutkowska 

Fakultet maturalny dla klasy 
3c 
 

Konsultacje dla uczniów klas 
pierwszych 

poniedziałek 7.30 

wtorek 7 godz. lekcyjna 
 

środa 7.30 w zależności od 
potrzeb uczniów 

 

Agnieszka 
Osiołkowska 

Fakultet maturalny z 
matematyki poziom 
rozszerzony dla 3A i 3B 

Środa  8 godz. lekcyjna  

Renata Stajuda Koło Chemiczne - 
przygotowanie do konkursu i 
olimpiady 

  

Fakultet maturalny 

  

Koło chemiczne - klasy 1. i 
2. 

3a - piątek, 1 godzina 
lekcyjna 
 

3a, 3c - termin do 
uzgodnienia 

  

do uzgodnienia 

 

Beata Bończak Fakultet maturalny 

  

zajęcia dodatkowe dla 
uczniów klas pierwszych i 
drugich 

3a - piątek, 1 godzina 
lekcyjna 

  

w zależności od potrzeb 
uczniów 

 

Jolanta Rybicka Fakultet maturalny 

  

zajęcia dodatkowe 

3b - wtorek 7, 8 lekcja 

poniedziałek 9 lub 

środa 9 

 



Agnieszka Jarka zajęcia dodatkowe z j. 
polskiego 

2c 

 - czwartek - 1godz 

- piątek - 7godz 

 

Dominika 
Kowalczyk  

CHÓR JÓZEFA w zależności od potrzeb - w 
poniedziałki/piątki na 7 
godzinie 

 

Agnieszka Piorun Fakultet maturalny z 
geografii 

kl 1 i 2 

poniedziałek -9 godz 

  

wg potrzeb uczniów 

 

Edyta Karda Zajęcia wspierające 1cg Czwartek 6g   

Edyta Karda Zajęcia wiedzy o kulturze 
krajów anglojęzycznych 

Piątek 6 g i 7g (co 2 
tygodnie) 
 

  

 

Tomasz Piasecki Piłka siatkowa - dziewczęta 
 

Wtorek 15:15-17:00 
Czwartek 15:15-17:00 

 



Iwona Kunicka-
Kawszyn 

fakultety maturalne - poziom 
rozszerzony 
 

zajęcia dodatkowe dla 
uczniów klas pierwszych i 
drugich 

pt 1 godz lekcyjna 
 

 

wg potrzeb uczniów 

 

Małgorzata Deka Fakultet maturalny z języka 
angielskiego         
 
Zajęcia dodatkowe dla 
uczniów klasy 2a  

Wtorek  8.00-8.45  
Wtorek 12.40-13.25 
 
W zależności od potrzeb 

 

Jacek Wiśniewski Koło Filozoficzne - 
przygotowanie do Olimpiady 
Filozoficznej 
 
Koło Geopolityczne 
 

Fakultety maturalne 
 
Projekt “Opera w 
Chełmonie” we współpracy z 
Teatrem Wielkim w Łodzi 

W zależności od potrzeb - 
do ustalenia z 
zainteresowanymi 
 

Do ustalenia z 
zainteresowanymi 
 
Do uzgodnienia 
 
Start - październik 2019  

 

  

 


