
 
Plan zajęć pozalekcyjnych w ramach pracy świetlicy dla klas IV – VII 

(plan może jeszcze ulec zmianie) 
*na zajęcia zaprasza nauczyciel 

dzień 
tygodnia 

godzina klasa kółka, zajęcia sala nauczyciel prowadzący 

poniedziałek 
 

BASEN 

8:00 VI-VII muzyczne 5a p. Ewa Szczerkowska 

VII zajęcia dodatkowe – język polski * 5b p. Iwona Gątkiewicz 

Vdz. zajęcia dodatkowe – język niemiecki * 6 p. Bogumiła Buko 
13.40 IVb,VI informatyczne 4b p. Dariusz 

IV flażoletowe 3b p. Ewa Szczerkowska 

VI zajęcia dodatkowe – język niemiecki * s.m. p. Bogumiła Buko 
14:35 świetlica z książką i czas na odrabianie lekcji 

VII zajęcia dodatkowe – język niemiecki * s.m. p. Bogumiła Buko 
15:35 świetlica- liga gier planszowych 

chętni sportowe s.g. p. Ryszard Kulikowski 

wtorek 
 
 
 
 

KARATE 

8:00 chętni sportowe s.g. p. Ryszard Kulikowski 
13:40 V matematyczne 5a p. Aleksandra Styś 

V zajęcia dodatkowe – język polski * 4b p. Justyna Siadak 

14:35 świetlica z książką i czas na odrabianie lekcji 

VI-VII z języka polskiego 5b p. Iwona Gątkiewicz 

IV-V z języka angielskiego 5a p. Katarzyna Maruszczak 
15:35 świetlica- liga gier planszowych 

środa 
 

TAŃCE 

8:00 IV zajęcia dodatkowe-matematyka * 5a p. Aleksandra Styś 

VIIch. zajęcia kompensacyjno-korekcyjne * s.m. p. Anna Pęciak 
8.45 VI-VIIdz. zajęcia kompensacyjno-korekcyjne * s.m. p. Anna Pęciak 

13:40 chętni KINOMANIAK 3a p. Monika Bachanowicz 
14:35 świetlica z  książką  i czas na odrabianie lekcji 

chętni KINOMANIAK 3a p. Monika Bachanowicz 

IV-V sportowe s.g. p. Ryszard Kulikowski 

IV-V z języka polskiego 4b p. Justyna Siadak 

IV zajęcia dodatkowe – j. angielski * 5a p. Katarzyna Maruszczak 

V zajęcia dodatkowe-matematyka * 4a p. Aleksandra Styś 

IV zajęcia dodatkowe – j. niemiecki * 5b p. Ilona Sarosiek 
15.35 świetlica- liga gier planszowych 

czwartek 
 
 

KARATE 
 

8:00 Vch. zajęcia dodatkowe – język niemiecki  Vb p. Bogumiła Buko 
13:40 VI zajęcia kompensacyjno-korekcyjne * s.m. p. Anna Pęciak 
14:35 świetlica z książką  i czas na odrabianie lekcji 

IVa,IVc,Vb informatyczne 4b p. Dariusz 
15:25 świetlica- liga gier planszowych 

Va,VII informatyczne 4b p. Dariusz 

III-IV artystyczne 3a p. Daria Janicka 
dla nowych ucz. język niemiecki * 5a p. Ilona Sarosiek 

piątek 
 
 

BASEN 

TAŃCE 

8:00 chętni szachowe 3a p. Ryszard Kulikowski 

IV matematyczne 3b p. Aleksandra Styś 

VI zajęcia dodatkowe – język polski * 4a p. Iwona Gątkiewicz 

IV zajęcia dodatkowe – język polski * 5b p. Justyna Siadak 

VI-VII zajęcia dodatkowe – j. angielski * 5b p. Maja Lipińska 

IV zajęcia kompensacyjno-korekcyjne * s.m. p. Anna Pęciak 
14:35 świetlica z  książką i czas na odrabianie lekcji 

dla nowych ucz. język angielski * 5a p. Maja Klepajczuk 

chętni plastyczne 5b p. Barbara Wilewska 
15:35 świetlica- liga gier planszowych 

chętni plastyczne 5b p. Barbara Wilewska 

 



Pedagog szkolny: mgr Anna Pęciak 

godziny pedagoga dla rodziców 
wtorek: 8:00- 8:45 

środa : 13:50 – 15:30 
 

 


