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Zajęcia pozalekcyjne 
rok szkolny 2016/2017 

 

Małgorzata Brodecka Koło gitarowe – czwartek, 15.30-16.15, aula 

Dorota Brylska-Ziółtkowska 

Zajęcia dla grupy filmowej, poniedziałek, 9 lekcja , s.6  
Konsultacje dla klasy, środa, 8 lekcja, II h, s. 6 
Przygotowanie do konkursów - spotkania z kulturą i sztuką, czwartek,  
8 lekcja, III d 

Tadeusz Bury 
Fizyka z komputerem wtorek - 14.35-15.20, s.14 
Konkursowa informatyka - czwartek 15.30 - 17.00, s.14 
Robotyka  - piątek  13.40-15.20, s.14 

Bogumiła Cempa 
Pogotowie językowe – wtorek, 8.00-8.45, s.11 
Koło języka niemieckiego – środa, 14.35-15.20, s.28 

Danuta Chojnacka 
Konsultacje z matematyki dla kl.2, poniedziałek, 14.35-15.20 
Konsultacje z matematyki dla kl.3, czwartek, 15.30-16.15 

Iwona Czerwińska- Dołhy Konsultacje polonistyczne – poniedziałek, 14.35-16.15, s.6 

Marcin Czerwiński  

Krzysztof Drews  

Dorota Gorzejewska 
konsultacje dla klasy IIIe - poniedziałek, 8.55-9.40 
kółko teatralne - wtorek 14.25-15.20 
 

Anna Hetmańczyk 
Multiplayer games – poniedziałek, 14.25-15.10, s. 15 
Spotkania z wychowawcą dla kl.1B – czwartek, 14.25-15.10 
Projekty edukacyjne - wg potrzeb 

Katarzyna Hołownia 
Konsultacje dla klasy 2d - czwartek 8.00  
Pogotowie językowe 2d, środa 8.00  
Przygotowanie do konkursów i egzaminów 

Bożena Janiec grupa teatralna kl. II – według grafiku grup 

Marzenna Jurek-Turska 

Koło historyczne (wyjścia - terminarz ustalany według bieżącej oferty 
placówek kulturalnych w Trójmieście) 
Powtórka przed egzaminem dla klas III – czwartek, 14.30-15.20 s.19 
Konsultacje z wychowawcą dla klasy 3b – wtorek,  8.00-8.45 s. 19 

Hanna Kalisz 
Koło języka angielskiego dla kl.2 - poniedziałek, 14.30 - 15.15, s.24,  
Pogotowie językowe dla kl.2 - środa, 13.40- 14.25, s. 24,  

Barbara Kamińska 
konsultacje z WOS - środa 14.25 
Warsztaty z architektury – informacje u nauczyciela 

Mirosława Kentzer-
Karpińska 

Koło biologów – wtorek, 14.35 - 16.05, s. 20 

Justyna Kędziora 
Koło biologiczne dla klas 1 - pierwszy czwartek miesiąca  
Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego oraz do konkursów dla klas 3 - 
czwartek, 14.35 - 15.20, s. 20 

Anna Klein Grupa tematyczna – teatralna w j. angielskim  - według grafiku grup 

Zofia Kolasa 
Pogotowie chemiczne - środa - g. 16.15 - 17.00 - s.22 
Koło chemiczne dla klas trzecich - piątek - g. 13.40 - 14.25 - s.22 
Godzina z wychowawcą dla klasy 3 c - piątek - g. 12.45 - 13.30 - s. 22 

Małgorzata Lesisz Pogotowie językowe / E- twinning, czwartek, 1 lekcja, sala 26 lub strych 

Anna Leszczyńska Grupa tematyczna – blogerska  -  według grafiku grup 

Lucyna Lipińska Grupa tematyczna- teatralna w języku angielskim -  według grafiku grup 

Beata Łata Grupa tematyczna – matematyka - według grafiku grup 
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Magdalena Mallek Koło chemiczne dla klasy IB i IC - poniedziałek 7 lekcja, sala 22 

Ania Matłosz Grupa tematyczna - psychologia społeczna - według grafiku grup 

Anna Matuszak Konsultacje z geografii – środa, 8 lekcja, sala 20  

Andrzej Molenda  

Irena Musialik 
Pogotowie historyczne– poniedziałek,  14:35 - 15:20, s. 4 
Kółko historyczne dla uczestników konkursu kuratoryjnego – czwartek, 14:35 - 
15:20  

Izabella Niklewska Pogotowie językowe - środa, 7 lekcja, sala 14 

Krystyna Nowicka- Nozdryń 
Koło języka hiszpańskiego (kontynuacja) - wtorek, 1 lekcja, s. 28 
Koło języka hiszpańskiego  (1g)-wtorek ,  8 lekcja, s. 24 
Pogotowie językowe (francuski) – wtorek,  1 lekcja s.28 

Elżbieta Pękalska 

Grupa tematyczna chemiczno-fizyczna na poziomie klas pierwszych 
oraz drugich - wymiennie w środy na 8 i 9-tej lekcji; sala 23 
Koło fizyczne dla klas III-ich przygotowujące do konkursu 
kuratoryjnego - poniedziałki; 1 lekcja 

Emilia Pankowska Konsultacje językowe 13.40-16.15, s.24 

Maria Piórkowska 
Konsultacje z geografii – poniedziałek, 13.40-14.25 
Koło geograficzne (przygotowanie do konkursu kuratoryjnego) – środa, 14.35-
15.20 

Sławomira Smelkowska 
SOS z fizyki, wtorek - 8 lekcja, sala 23 
W fizycznym labiryncie, czwartek - 8 lekcja, sala 23 

Małgorzata Sobczak Szkolna Akademia Filmowa – wtorek, 14.25-15.55, s.11 

Ewelina Sołdan Grupa tematyczna – programowanie – wg grafiku grup 

Krystyna Stateczna 
Zajęcia grupy matematycznej – środy, 14.35 - 16.15, s.7 
Godzina do dyspozycji klasy I D - wtorek 15.30 - 16.15, s.7 

Izabela Szalińska Szkolne Koło Caritas czwartek, godz.14.25 

Grażyna Sztarbała 

Zajęcia dodatkowe dla klas III – przygotowanie do egzaminu i konkursu. 
Rozwijanie zainteresowań - IX- IV, środa , 8. lekcja s.5 
Konsultacje dla uczniów – spotkanie z wychowawcą, środa 10 lekcja s. 5 
Wyrównanie szans – pogotowie polonistyczne, poniedziałek 10. lekcja s.5 

Joanna Szymańska Grupa tematyczna - medialna 

Margarita Tuczko 
Koło rosyjskiego – poniedziałek, 15.30-16.15, aula 
Zajęcia wokalne - piątek, 14.35-15.20, aula 
                                czwartek 14.35-15.20, aula 

Dorota Weinar 
Matematyczne SOS - poniedziałek, 13.40-14.25, s.9 
 czwartek, 13.40-14.25, s.25 
Konsultacje matematyczne – poniedziałek, 14.35-15.20, s.9 

Ewa Wołowska 
Dodatkowa lekcja j. polskiego dla kl. IIIA – wtorek, 9 lekcja, s.5 
Dodatkowa lekcja j. polskiego dla kl. IIIE – wtorek, 8 lekcja, s.5 
Przygotowanie do konkursu kuratoryjnego – poniedziałek, 8 lekcja 

Anna Arndt 
Koszykówka dziewcząt i chłopców- wtorek 16.20- sala gim. 
Konsultacje z wychowawcą - klasa 2C, poniedziałek, 16.15-17.00 

Ewa Białas Siatkówka dziewcząt -piątek 15.20- sala gim. 

Leszek Kaczorowski 

SKS piłka ręczna dziewcząt i chłopców -  środa 16.25 – 17.55   sala 
Sportowa/boisko szkolne 
„Mistrzostwa Gimnazjum Nr 1 w Piłce Koszykowej Chłopców” - w okresie 
zimowym ( styczeń-luty) w ramach godzin SKSu  
Konsultacje z wychowawcą dla kl. 3D –piątek, 13.40 - 14.25 

Agnieszka Ławicka Unihokej dziewcząt i chłopców - poniedziałek 16.20-  sala gim. 

Katarzyna Niewęgłowska-
Wawro 

Zajęcia rekreacyjne ,,Fit" - czwartek 16:25-17:10, piątek  15:30-16:15 
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Danuta  Sompolińska 
Koło ogrodnicze, teren zielony szkoły, zbiórki przy dyżurce – informacja u 
nauczyciela 

Tomasz Węglerski 
Rolki- dla dziewcząt i chłopców, poniedziałek 13:40 - 14:25 
Piłka siatkowa- dla chłopców, czwartek 16:25 - 17:10 

Hanna Wiśniewska Koło czytelnicze - wtorki i piątki 13.40-14.25, biblioteka 

Edyta Żuk 
Warsztaty z ceramiki, poniedziałek, 13.40-15.20, s. 12 
Konsultacje z wychowawcą- klasa 1H, poniedziałek, 15.30-16.15 

 


