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Zainteresowani proszeni są o kontakt z nauczycielem prowadzącym 

Nazwa zajęć Cel zajęć Prowadzący 

„Biznes w świecie uczniów” 
Aktywne i pożyteczne spędzenia 

wolnego czasu  

Mariola Piotrowska 

Monika Miśkiewicz-Zyto 

Projekt „ERIS” 

Rozbudzanie zainteresowań naukami 

przyrodniczymi i językiem angielskim. 

Przyszłość naukowa uczniów  

Agnieszka Chlebowska 

Natalia Stachowiak 

„Zrozumieć historię” fakultety z 

historii – praca z uczniem 

zdolnym. 

Celem zajęć jest utrwalenie wiadomości 

i umiejętności kluczowych zdobytych na 

lekcjach historii i WOS w klasach I-III 

oraz przygotowanie uczniów do 

egzaminu gimnazjalnego i konkursów. 

Zdzisław Malec 

„Fizykę i informatyka też mogą 

być proste”- zajęcia dodatkowe z 

fizyki i informatyki 

Celem zajęć jest doskonalenie 

umiejętności rozwiązywania zadań.  

i problemów fizycznych. Wyrównywanie 

braków edukacyjnych. Utrwalanie 

wiadomości i umiejętności zdobytych na 

lekcjach fizyki i informatyki oraz 

przygotowanie uczniów do konkursów. 

Jerzy Wilk  

„Rettungsring” 

Przygotowanie uczniów do egzaminu 

gimnazjalnego z języka niemieckiego 

metodami aktywnymi.  

Joanna Wojcieszak-Żyto 

Matematyka w pigułce – fakultety  

z matematyki. 

Celem zajęć jest utrwalanie i 

poszerzenie wiadomości i umiejętności 

zdobytych na lekcjach matematyki w 

klasach I-III. Zajęcia skierowane są dla 

uczniów przygotowujących się do 

egzaminu gimnazjalnego i konkursów. 

Hanna Malec 

Język polski można polubić. 

 

Zajęcia  z j. polskiego przygotowujące 

do konkursów i egzaminów. 

Bogumiła Bojewska 

Aneta Hofman 

Zajęcia usprawniające ogólną 

kondycję fizyczną. 
Ćwiczenia kształtujące siłę. Rozgrywki. Damian Otworowski 



„Moja kariera – mój wybór” 

Doradztwo edukacyjno 

- zawodowe 

Celem jest objęcie uczniów klas trzecich 

, niezdecydowanych do wyboru szkoły 

ponadgimnazjalnej, doradztwem  

w formie warsztatów i konsultacji, które 

wyposażą uczniów w umiejętność 

rozpoznawania własnych predyspozycji 

zawodowych, mocnych i słabych stron 

oraz planowania satysfakcjonującej 

kariery zawodowej. Celem jest także 

nabycie umiejętności dokonania 

świadomego wyboru przez uczniów 

dalszej ścieżki edukacyjnej. 

Mariola Piotrowska 

Szkolne koło PCK 

Podstawowym celem pracy szkolnego 

kółka PCK jest propagowanie w 

środowisku szkolnym idei 

humanitaryzmu i zasad działania 

Polskiego Czerwonego Krzyża , 

promocja zdrowego stylu życia, 

unikanie zagrożeń wynikających z 

uzależnień oraz poznawanie 

podstawowych zasad udzielania 

pierwszej pomocy. 

Monika Miśkiewicz-Żyto 

Szkolne koło turystyczne 

Celem prowadzenia zajęć  krajoznawczo 

– turystycznych jest stwarzanie uczniom 

okazji do praktycznego wykorzystania 

zdobytej wiedzy, do zdobycia nowych 

doświadczeń, do wysiłku fizycznego i 

zmierzenia się z własnymi słabościami.  

Damian Otworowski 

 


