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Zapraszamy Państwa do zapoznania się z bogatą ofertą zajęć w naszej szkole i korzystania z 

szerokiej gamy  różnych odziaływań, rodzaju zajęć i form pracy służących rozwojowi 

potencjału uczniów na każdym poziomie edukacyjnym: 

 

 

 

Klasa Nazwa zajęć Imię i nazwisko prowadzącego 

1-3 Zajęcia nauki gry w szachy mgr Monika Jachymek 

4-8 Zajęcia programowania STREM mgr inż. Marcin Duda 

1-3 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne mgr Elżbieta Krowińska 

4-8 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne mgr Marta Tkacz 

1abc Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze mgr Magdalena Górska 

Zajęcia rozwijające zainteresowania i 

uzdolnienia uczniów 

mgr Magdalena Górska 

mgr Grażyna Kryjomska 

2abc Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze mgr Magdalena Górska 

Zajęcia rozwijające zainteresowania i 

uzdolnienia uczniów 

mgr Magdalena Górska 

mgr Anna Zagrodzka 

mgr Krystyna Klus 

3ab Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze mgr Magdalena Górska 

Zajęcia rozwijające zainteresowania i 

uzdolnienia sportowe uczniów (basen) 

mgr Katarzyna Grabowska 

mgr Zenobia Gawin 

4ab Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z 

języka polskiego 

mgr Maria Piecha 

Zajęcia wspomagające z języka angielskiego mgr Joanna Bujak 

5ab Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z 

języka polskiego 

mgr Anita Zakrzewska 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z 

matematyki 

mgr Anna Kosiba 

Zajęcia wspomagające z języka angielskiego mgr Anna Adamska 

Zajęcia wspomagające z języka polskiego mgr Anita Zakrzewska 
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Klasa Nazwa zajęć  Imię i nazwisko prowadzącego 

6ab Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z 

matematyki 

mgr Anna Kosiba 

Zajęcia rozwijające zainteresowania i 

uzdolnienia uczniów z języka angielskiego 

mgr Anna Adamska 

Zajęcia wspomagające z języka polskiego mgr Maria Piecha 

mgr Anita Zakrzewska 

Zajęcia wspomagające z matematyki mgr Anna Kosiba 

7ab Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z 

języka polskiego 

mgr Anna Dragan 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z 

matematyki 

mgr Beata Korycińska - Furtak 

Zajęcia wspomagające z języka angielskiego mgr Anna Adamska 

Zajęcia wspomagające z języka polskiego mgr Anita Zakrzewska 

Zajęcia rozwijające zainteresowania i 

uzdolnienia uczniów z języka angielskiego 

mgr Anna Adamska 

8abc Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z 

języka polskiego 

mgr Anna Dragan 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z 

matematyki 

mgr Beata Korycińska - Furtak 

Zajęcia wspomagające z matematyki mgr Anna Kosiba 

mgr Beata Korycińska - Furtak 

 

Zajęcia wspomagające z języka 

niemieckiego 

mgr Anna Wojnarowska 

Zajęcia wspomagające z fizyki mgr Barbara Romanik 

Zajęcia rozwijające zainteresowania i 

uzdolnienia uczniów z języka angielskiego 

mgr Anna Adamska 

Zajęcia rozwijające zainteresowania i 

uzdolnienia uczniów z języka polskiego 

mgr Maria Piecha 

mgr Anna Dragan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


