
 

Zajęcia pozalekcyjne w ZSP w Kowalewie 
rok szkolny 2017/2018 

Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć Dzień, godzina 

Łukasz Adamski  Zajęcia wokalne Środa 13:40-14:25 

Piątek 12:45-13:30 

Małgorzata Baron-Galewska  Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego  Wtorek 14:30 - 15:15 

Olga But - Będzieszak  Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego  czwartek 13:30- 14:25 

Monika Frąckowiak Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego kl.Vb 

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego kl.VIb 

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego kl.VII 

 czwartek 12:45-13:30 

 piątek 8:0-:845 (co dwa tyg.) 

 piątek 13:40-14:25 (co dwa 

tyg.) 

Małgorzata Gendek  Czytanie to przyjemność- lubię czytać.  Piątek 11:35- 12:20 

Magdalena Białas     

Marzena Janusz  Zajęcia wyrównawcze z matematyki kl. III gimnazjum  wtorek - 13.40 - 14.25 

Marzena Janusz Zajęcia wyrównawcze z matematyki kl. IVa i IVb środa - 12.45 - 13.30 



 

Marzena Janusz  Zajęcia wyrównawcze z matematyki kl. VIa  środa - 13.40 - 14.25 

Marzena Janusz Kółko matematyczne kl. VIa piątek - 12.45 - 13.30 

Renata Baron  Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego  Czwartek 14:30 - 15:15 

Małgorzata Komorniczak  Zajęcia artystyczne kl.III a  wtorek 11.45- 12.30 

Monika Kowalska/Elwira Łucka Kółko foto - plastyczne Wtorek 15:15 – 16:15 

Elwira Łucka Koszykówka dziewcząt - gimnazjum Środa 14:30 – 16:00 

Aldona Jańczak Zajęcia Teatrzyku Niewielkiego  poniedziałek 13:40 - 14:40 

Ewa Leśniewska  Kółko kaligraficzne  Piątek 10:45 - 11:30 

Ryszard Michalski  Zajęcia sportowe- zespołowe gry sportowe chłopcy gimnazjum  wtorek 16:15-17:15 

czwartek 16:00-17:00 

Mirela Robakowska Kółko informatyczne - programowanie/robotyka - kl VII  poniedziałek 13.40 -14.25 

Mirela Robakowska/Małgorzata 

Baron-Galewska 

Kółko informatyczne “Superkoderzy” - kl VI  poniedziałek 14.30 - 15.15 

Mirela Robakowska Kółko informatyczne kl. II gim.  wtorek 14.30 - 15.15 



 

Mirela Robakowska Kółko informatyczne klasa II gim. piątek 11.40 - 12.35 

Mirela Robakowska Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z j. 

niemieckiego kl. III gim. 

czwartek 13.40 - 14.25 

Katarzyna Sikora  Kółko języka angielskiego kl.IV  poniedziałek 13.00 - 14.00 

Paweł Szczepaniak  Zajęcia sportowe- zespołowe gry sportowe  chłopcy SP wtorek 15:15- 16:15 

sobota 10:00- 12:00 

Anita Walkowiak  Kółko języka angielskiego IIIAB gimnazjum  środa 14.40 - 15.15 

Aurelia Walendowska Kółko polonistyczno - matematyczne “Łamigłówki Mądrej 

Główki” 

 wtorek 12.45 - 13.30 

Arleta Włodarczyk  Kółko kaligraficzne  poniedziałek 11.45-12.30 

Małgorzata Włodarczyk  Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego  czwartek 14.30-15.15 

Małgorzata Włodarczyk  zajęcia  z chemii (IIA)  czwartek 13.40-14.25 

Małgorzata Włodarczyk Kółko przyrodnicze dla klasy IVC  środa 12.45-13.30  

 (od października) 

Małgorzata Włodarczyk Przygotowanie do Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego  



 

Elżbieta Wojciechowska  Zajęcia sportowe- zespołowe gry sportowe dziewczęta SP  środa 14:30- 15:30 

piątek 13:30- 15:00 

Renata Woś  Zajęcia wyrównawcze z matematyki klasa Va i Vb   wtorek 13:40 - 14:25 

Renata Woś  Zajęcia wyrównawcze z matematyki klasa VIb piątek 8:00 - 8:45 

Renata Woś Kółko matematyczne klasa Va wtorek 11:45 - 12:30 

Renata Woś Kółko matematyczne klasa Vb czwartek 13:40- 14:25  

(co dwa tygodnie) 

Renata Woś Zajęcia dodatkowe z matematyki klasa VII czwartek 14:30 - 15:15 

(co dwa tygodnie) 

Teresa Zielińska  Zajęcia wyrównawcze z matematyki - klasa IIIa  poniedziałek 14.30 - 15.15 

Teresa Zielińska Zajęcia wyrównawcze z matematyki - klasa IVc wtorek 13.40 - 14.25 

Teresa Zielińska SCI - klasa IVc wtorek 8.00 - 8.45 

Teresa Zielińska SCI - uczniowie gimnazjum piątek - piąta lekcja 

Teresa Zielińska Zajęcia dodatkowe z matematyki - przygotowujące do 

egzaminów klasa IIIa 

środa - 14.30 - 15.15 



 

Teresa Zielińska Zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczne - grupa uczniów 

z kl. III a 

 wtorek czwarta lekcja 

Teresa Zielińska Zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczne - grupa uczniów 

z kl. IIb 

wtorek - 14.30 - 15.15 

Teresa Zielińska Zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczne - grupa uczniów 

z klas drugich 

piątek 13.40 - 14.25 

Teresa Zielińska Zajęcia dodatkowe z matematyki - grupa uczniów z klasy IIIa  piątek - 14.30 - 15.15 

Małgorzata Zajda Zajęcia sportowe – koszykówka dziewcząt Szkoła Podstawowa Czwartek 14:30 – 16:00 

Małgorzata Zajda Zajęcia sportowe - siatkówka Gimnazjum Poniedziałek 15:16 - 16:15 

Kinga Kowalska  Zajęcia wyrównawcze z przyrody dla uczniów klas IV-VI szkoły 

podstawowej 

 Środa 12:45 - 13:30 

Joanna Przygodzka  Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z j. 

niemieckiego, kl. IIIa/IIIb 

 czwartek 13.40 - 14.25 

Ewa Gocka Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego piątek 8.00 - 8.45 

 



 

Aldona Kaźmierczak  Zajęcia teatralne kl.VI b  czwartek 8.00 - 8.45 

Krzysztof Cnotliwy Koszykówka chłopców SP Wtorek, piątek, sobota 

Hanna Jankowska Zajęcia wyrównawcze z historii,/ zajęcia z uczniem zdolnym czwartek 13.40- 14.25 

Paweł Jakubowski Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego dla 

uczniów nauczania indywidualnego 

Poniedziałek 8.00 - 8.45 

Halina Bania Zajęcia przygotowujące uczniów do konkursu biologicznego i 

egzaminu gimnazjalnego 

Poniedziałek / środa 

według ustaleń z uczniami 

  
 


