
ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZE  

 

matematyka  

 

prowadząca: p. Małgorzata Frydrych 

- środa 14:40 klasa 4c,d,e, 5a, sala 6; 

- czwartek 14:40 klasa 7 i 6, sala 29; 

- piątek 12:50 klasa 5b,d, 6c, sala 28; 

- piątek 13:45 klasa 5c,e, 4a,b, sala 28 

 

prowadząca: p. Sabina Pach 

- czwartek 14.35 – 15.20, kl.8, sala 30  

 

prowadząca: p. Grażyna Konowalik 

- środa, 8.55 klasy 1-3, sala 18 

język polski 

 

prowadząca: p. Katarzyna  Muszyńska 

- środa 7.10 klasa 6,7, sala 25 

- czwartek 7.10 klasa 5, sala 25 

 

prowadząca: p. Ewa Szproch  

- czwartek 14.35 -15. 20, klasa 8,  

   sala 27  

 



prowadząca: p. Grażyna Sadowska        - czwartek 

15.25 – 16.10,  klasa 4a, 4b  sala nr 17 

 

prowadząca: p. Maria Chachulska-Kolka 

- wtorek 15.25- 16.10, klasa 4, sala 20 

  

 

Koło z j.angielskiego dla kl.8 przygotowujące do 

egzaminu 

prowadząca: p. Katarzyna Morawiec 

- czwartek, lekcja 7 i 8, sala 28 



KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ 

 

 

Kółko teatralno – gwarowe 

prowadząca: Joanna Stępień 

- wtorek 13.40 – 14.25, sala 01 

 

 

Koło języka niemieckiego 

prowadząca: p.Judyta Włodarczyk 

- środa godz.14.35, sala 26. 

 

Chór szkolny 

prowadząca: p. Jagoda Bismor_ 

- poniedziałek, 14:40-15:25, sala  

 

 

Koło języka angielskiego  

prowadząca: p. Karolina Domaradzka 

– środy, 14.40 – 15.20, kl.4,  sala 28. 

 

 

 



Koło redakcyjne kl.4 – 8 

prowadząca: p. Katarzyna Muszyńska 

- wtorek, lekcja 8, sala 25 

 

"Ortografia na wesoło"  kl.4b, d, e 

prowadząca: p. Katarzyna Denderska 

- wtorek, lekcja 7, sala nr 24 

 

 

"Ćwiczenia twórczego pisania" kl.6a, prowadząca: p. 

Katarzyna Denderska 

- wtorek, lekcja 8, sala 24  

  

 

 

 

 

 

 



ZAJĘCIA SPORTOWE SKS 

 

prowadzący: p. Janusz Kołcz 

- poniedziałek godz.14.40 – 15.40, sala 

gimnastyczna 

- wtorek 15.30 – 16.30, sala gimnastyczna 

 

 

prowadzący: p. Roman Copik 

- środa godz.14.40 – 15.40,  sala gimnastyczna 

- czwartek 15.30 – 16.30,  sala gimnastyczna 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAJĘCIA KOREKCYJNO - 

KOMPENSACYJNE 

 

prowadząca: p. Aneta Kowalczyk - Gierszal 

- poniedziałek, lekcja 9, sala 21 

- piątek, lekcja 0, sala 21  

 

prowadząca: p. Joanna Sojka 

-poniedziałek, lekcja 5, biblioteka 

- wtorek, lekcja 7 i 8, biblioteka 

- środa, lekcja 4, biblioteka 

 

  

prowadząca: p. Grażyna Sadowska  

- czwartek, lekcja 2, sala 24 

- czwartek, lekcja 9, sala 17 

- piątek, lekcja 7, sala 24 

 

prowadząca: p. Maria Chachulska-Kolka  

- wtorek, lekcja 7, sala 20,  

- wtorek, lekcja 8, sala 29  

 

 

 



prowadząca: p. Jolanta Nowicka 

- wtorek, lekcja 1, sala 6 

- wtorek, lekcja 8, sala 20 

- wtorek, lekcja 9, sala 20  

 

 

 

prowadząca: p. Grażyna Konowalik 

- środa, lekcja 6, sala 18 

- poniedziałek, lekcja 8, sala 18 

 

prowadząca: p. Danuta Liszczyk 

- poniedziałek, lekcja 7, sala 29 

- czwartek 9, lekcja 8, sala 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAJĘCIA REWALIDACYJNE 

 

 

 

prowadząca: p. Iwona Sołowij 

- poniedziałek, lekcja 6, sala 25 

- czwartek, lekcja 8,  sala 6 

- czwartek, lekcja 7,  sala 1 

- piątek, lekcja 8, sala 6 

 

 

 

 

prowadząca: p. Grażyna Sadowska 

- wtorek, lekcja 9, sala 17 

- czwartek, lekcja 7 i 8, sala 24 

- piątek, lekcja 0, sala 17 

- piątek, lekcja 8, sala 24 

 

 

prowadząca: p. Elżbieta Rekus 

- poniedziałek, lekcja 8 

- wtorek, lekcja 1 

- wtorek, lekcja 4 

- piątek, lekcja 1  

wszystkie zajęcia w gabinecie logopedy  

 

prowadząca: p. Grażyna Konowalik 

- środa, lekcja 0, sala 18 

- czwartek, lekcja 0, sala 18 


