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lp. Imię i nazwisko nauczyciela Zajęcia 

1.  Baster Agnieszka 
nauczyciel języka niemieckiego 

• konsultacje 
czwartek 15.15-16.00 
 

• gry planszowe w języku niemieckim kl. V  
czwartek 14.25-15.10 
 

• Spielt mit uns! – gry i zabawy komunikacyjne dla dzieci klas I-II  
czwartek 13.40-14.10 
 

• Spielt mit uns! – gry i zabawy komunikacyjne dla dzieci klasy III 
poniedziałek 14.30-15.00 

2.  Bobińska Magdalena 
nauczyciel języka polskiego 

• konsultacje/korepetycje  
poniedziałek: 14.25-15.10 
czwartek : 14.25-15.10  
 

• koło „kulturoznawcze” - wyjścia raz w miesiącu do teatru, miejsc historycznych, ciekawi ludzie itp. – klasy IV –VIII, III gimn. 
piątek /po południu/ lub sobota 

3.  Cirin Maciej 
nauczyciel zajęć teatralnych  

• fakultet teatralny klasy IV-VI SP  
środa: 14.30-16.25  
 

• fakultet teatralny klasy VII i VIII SP oraz IIIa i IIIb Gimnazjum 
czwartek: 14.30-16.25  

4.  Domalik Grażyna 
nauczyciel języka polskiego 

• konsultacje dla klas III b G i VIII 
środa: 14.25-15.10  
 

• konsultacje dla klas III a i VII 
środa: 15.15- 16.00  
 

• kółko polonistyczne  - przygotowanie do konkursu przedmiotowego z j. polskiego - klasa VII, VIII 
czwartek: 14.25 - 15.10  
 

• kółko polonistyczne - przygotowanie do konkursu przedmiotowego z j. polskiego – Gimnazjum 
czwartek: 15.15 - 16.00  
 

• Koło miłośników teatru -  wieczorne wyjścia do teatrów krakowskich 

5.  Domańska-Miś Gabriela 
nauczyciel języka angielskiego 

• Konsultacje/ korepetycje 
czwartek: 7.15-7.55 
poniedziałek: 14.20-15.05  
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• koło języka angielskiego – „Angielski po godzinach” z klasą IV-V  
czwartek: 14.25-15.10 

6.  Hedemann Anna 
nauczyciel języka francuskiego 

• Konsultacje/ korepetycje 
czwartek: 14.30-15.15 
 

• Koło olimpijskie  
środa: 15.15-16.00 
 

• Koło języka francuskiego 
poniedziałek: 14.30-15.15 

7.  Kapustka Wioletta 
nauczyciel matematyki, 
informatyki, licencjonowany 
trener Odysei Umysłu 

• Konsultacje/ korepetycje 
piątek: 14.20-15.15 - klasa III gimn. 
 

• Odyseja umysłu 
czwartek: 16.00-17.00 
 

•  „Wesoła matematyka” – kl. II, III (wymiennie) 
czwartek: 14.30-15.30 /co 2 tyg./ 
 

• koło olimpijskie klasy V, VI       
czwartek:  14.25-15.10 (wymiennie z p. M. Reiter) 
 

• koło olimpijskie kl. VII, VIII, III gimn.     
czwartek: 15.15-16.00  (wymiennie z p. M. Reiter) 
 

• Konsultacje/ korepetycje 
środa: 13.35-14.20 - klasy V 
środa: 14.30-15:15 - gimnazjum 

8.  Książek Tomasz 
nauczyciel historii, informatyki, 
geografii, wos 

• Konsultacje/ korepetycje 
środa:  15.10-15.45 
 

• Zabawa z programowaniem – klasa III 
wtorek: 14.25-15.10 
 

• Młodzi programiści – kl. IV – VII 
poniedziałek: 14.25-15.10 
 

• Komputerowi maniacy – kl. VII – III G.   
wtorek: 15.10-15.55 
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• Koło historyczne – kl. IV- VIII /Koło gier planszowych  – kl. IV-VIII  
poniedziałek: 15.10-15.55 

9.  Kwiatkowska Agnieszka 
nauczyciel plastyki, 
licencjonowany trener Odysei 
Umysłu, instruktor tańca 
współczesnego 

• koło taneczne kl. I  - III  
wtorek: 14.25-15.10 
 

• koło plastyczne kl. I  - III    
wtorek: 15.15-16.00 
 

• fakultet plastyczno – filmowy – kl. IV – VIII  
czwartek: 15.15-16.00 
 

• fakultet plastyczny(szopki, smoki) – kl. III – III G. 
czwartek: 14.25-15.10 
 

• fakultet taneczny – kl. VI-III gimn. 
piątek: 15.15-16.00 
 

• fakultet taneczny – kl. IV, V ab 
środa:  14.25-15.10 
 

• Odyseja Umysłu   
środa: 15.15-16.15 

10.  Pasieczna Dorota 
nauczyciel kultury fizycznej  

• SKS  kl.V  
środa: 14.25 - 15.10 
 

• SKS  kl.VII + GIMN 
środa: 15.15 - 16.00. 
 

• SKS kl.VII, VIII, GIMN  
piątek: 15.15 - 16.00. 

11.  Pierzchała Jolanta 
nauczyciel edukacji 
wczesnoszkolnej, muzyki 

• chór kl. II – III 
środa: 14.30-15.00 

12.  Pitorak Jędrzej 
nauczyciel przyrody, biologii, 
chemii, wychowawca świetlicy 
 

• konsultacje/ korepetycje  
środa: 14.25-15.10  
 

• koło przyrodnicze  kl. IV-VI  
piątek:  14.25-15.10 
 

• koło chemiczne 

http://kl.vii,/
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piątek: 15.15-16.00 

•  koło przyrodnicze kl. I-III    
wtorek: 14.25-15.10 

13.  Pudło Krzysztof 
nauczyciel fizyki, wychowawca 
świetlicy  

• konsultacje/ korepetycje  
środa: 16.15-17.00  
 

• koło olimpijskie 
piątek: 7.15-7:55 
 

• koło astronomiczne/ koło majsterkowicza /wymienne/ 
piątek: 15.15-16.00  

14.  Reiter Magdalena 
nauczyciel matematyki 

• konsultacje/ korepetycje 
poniedziałek: 15.15-16.00 
piątek: 7.15-8.00 
 

• koło olimpijskie kl. V, VI       
czwartek  14.25-15.10 (wymiennie z p. W. Kapustką) 
 

• koło olimpijskie kl. VII, VIII, III gimn.    
czwartek  15.15-16.00 (wymiennie z p. W. Kapustką) 
 

• koło planszowo-logiczne kl. IV     
czwartek: 13.35-14.20 

15.  Rosińska – Moskwa Paulina 
nauczyciel języka angielskiego 

• konsultacje/ korepetycje SP  
środa  15.15-16.00 
 

• konsultacje/ korepetycje GIMN. 
wtorek     15.15-16.00 
 

• Koło olimpijskie z klasą VI, VII 
poniedziałek: 14.25-15.10 
 

• Koło j. angielskiego  kl. III   
czwartek: 14.30-15.00 

16.  Siemianowska Dorota 
nauczyciel edukacji 
wczesnoszkolnej, specjalista 
terapii pedagogicznej, 
licencjonowany trener Odysei 
Umysłu  

• Odyseja Umysłu    
środa: 15.15-16.15 
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17.  Sokołowska Magdalena 
nauczyciel języka niemieckiego 

• konsultacje/ korepetycje 
poniedziałek: 15.15-16.00  
 

• Fit in Deutsch 1 – Międzynarodowy Certyfikat Języka Niemieckiego – klasa V  
poniedziałek: 14.25-15:10 

• Fit in Deutsch 2 – Międzynarodowy Certyfikat Języka Niemieckiego – klasa VI 
piątek: 12.30-13.15 
 

• Fit in Deutsch 3 – Międzynarodowy Certyfikat Języka Niemieckiego – klasa VIII  
środa 13.35-14.20 

18.  Srebnicka – Mruk Urszula 
nauczyciel języka angielskiego 

• konsultacje/ korepetycje  
środa: 7.15-8.00  
 

• Koło FCE z klasami VIII, III g. 
wtorek: 15.15-16.20 

19.  Srzednicki Stanisław 
nauczyciel muzyki, 
wychowawca świetlicy  
 

• Koło instrumentalne/ muzyczne   
czwartek: 15.15-16.20 

20.  Śmiałek Bartłomiej  
pedagog, wychowawca 
świetlicy, instruktor zajęć 
cyrkowych   

W ramach pracy świetlicy: 

• koło cyrkowe  kl. VI    
piątek: 13:15-14:20 

 

• koło cyrkowe  kl. I        
piątek: 14.30-15.00  /co 2 tygodnie/ 
 

• koło cyrkowe  kl. II, III        
piątek: 14.30-15.00  /co 2 tygodnie/ 
 

• koło cyrkowe  kl. IV, V 
piątek: 15.00-15.45 

21.  Wszół Katarzyna 
nauczyciel język angielskiego 

• konsultacje/ korepetycje  
czwartek: 14.25-15.10  
 

• interaktywne koło języka angielskiego z klasami V 
środa: 14.20-15.10 

22.  Zaporowska – Siwiak Ewa 
nauczyciel biologii, chemii, 
geografii  

• konsultacje/ korepetycje 
środa:  14.30-15.15  
czwartek: 14.25-15.10  
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• koło olimpijskie – biologia/ geografia    
wtorek: 15.15-17.00 
 

• koło olimpijskie – chemia    
piątek: 15.15-16.00 

23.  Żak Anna 
nauczyciel kultury fizycznej 

• mini piłka nożna kl. I, II/  gry i zabawy ruchowe kl. I-III (wymiennie) 
czwartek: 14.25-15.10 

• piłka nożna kl. III, IV/ piłka nożna kl. V-VII  (wymiennie) 
czwartek: 15.15-16.00 

24.  Przygotowanie do egzaminu – 
klasa VIII  

• klasa VIII - 2h  (stałe godziny w planie lekcji, w rozdzielone na przedmioty egzaminacyjne) 

25.  Przygotowanie do egzaminu – 
klasa III gimn 

• Klasy III gimn.  - 4h (stałe godziny w planie lekcji, w rozdzielone na przedmioty egzaminacyjne) 

 


