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Ewelina Drzewiecka 

konsultacje indywidualne dla uczniów z języka angielskiego - środa, godz. 7.30, sala 07 

Od października realizowane są również zajęcia z języka hiszpańskiego w piątek o godz. 15.10-15.55 
w sali 0.7. 

Anna Dobrzycka 

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z biologii, dla wszystkich chętnych. Odbywają się 
we wtorki na 7 i 8 godzinie lekcyjnej. 

Anna Łuszcz 

środa lekcja 7 zajęcia dla klasy IIIa/b - matura rozszerzona. 

Agnieszka Opalska 

klasa 3b (całość, powtórki maturkowe) - czwartek, 7 lekcja 

klasa 3b (8 osób, poziom rozszerzony) - czwartek, 8 lekcja 

klasa 4c (całość, powtórki maturkowe) - piątek, 7 lekcja 

Grant "Ze sztuką za pan brat!" dla 15 humanistów 

Magdalena Dębska 

zajęcia pozalekcyjne z pierwszej pomocy raz w miesiącu w czwartek od godziny 15.15 do 17.00  

Anna Gądek 

Dodatkowe zajęcia z chemii odbywają się w poniedziałki na 9 godzinie lekcyjnej o 15.10. 
Przeznaczone dla uczniów wszystkich klas. 

Ałła Wójcik 

Język angielski, każdy wtorek lekcja 8, zajęcia wyrównawcze 

Barbara Bratek 

1. Przedmiotowe zajęcia utrwalające umiejętności matematyczne - wtorek, lekcja 9 - klasa IT i, 

2. Przedmiotowe zajęcia wyrównawcze z matematyki, w ramach Powiatowego Grantu - poniedziałek, 
lekcja 8, lekcja 9 - grupa uczniów z klas maturalnych, 

3. Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z matematyki - wtorek lekcja 8, lekcja 9 
(doraźnie, po uprzednim ustaleniu terminu z daną klasą) - odrębnie klasa IIIa, IIIb, IVc.   

Dorota  Zadora  

matematyka   wtorek - l.7 - IA 

wtorek l.8 i piątek l.7. - termin dodatkowy 
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Piotr Pacholarz 

Szkolne Koło turystyczno - geograficzne Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych Skała 

w weekendy, czasem w dni powszednie ( po ogłoszeniu przez prowadzącego) 

dla wszystkich chętnych uczniów  

Paweł Tomczyk 

1. Dla uczennic kl. III b - Fakultet z wiedzy o społeczeństwie - poniedziałki i piątki 

2. Dla uczniów kl. III a - Fakultet z wiedzy o społeczeństwie - wtorki 

3. Dla uczniów z Ukrainy w razie potrzeb historia. ( kiedy jest taka konieczność termin ustalany na 
bieżąco) 


