
                                   ZAJĘCIA POZALEKCYJNE PROPONOWANE 
NA ROK SZKOLNY 2013/2014* 

 
Zespół języków obcych 

 
1. Spotkania z historią sztuki"- p. Anna Szewczyk 

„Klub kinomana w języku francuskim i 
hiszpańskim” oraz zajęcia dyskusyjne po 
projekcjach –   p. Katarzyna Królik 

2. „Blogi, vlogi i glogi - zajęcia komputerowe 
         p. Marcin Paśnikowski 
3. ”Widzę i rozumiem przyrodę wokół mnie”  

„Kinomaniak to ja” p. Beata Adasik 
4.  „Śpiewać każdy może” p. Klaudia Chachuła- 

Smyk 
5. „Teatr i śpiew moja pasja” p. Katarzyna 

Wypych 
6. „Ciekawostki historyczne krajów 

anglosaskich” p. Urszula Burda 
7.  „Prawa zwierząt na świecie”  
       p. Katarzyna Zakaszewska  
8.  „Muzyka mój sposób na nudę”  
       p. Mariola Tokarzewska 
9. ”Zwiedzając Niemcy” p. Renata Wójcik 
 
Zespół humanistyczny 
 
1. "Na tropach historii" p.Agnieszka Czerwińska 
2. „Historia daleka i bliska”  p.Urszula 

Nakonieczna 
3. „Historia nauczycielką życia”  p. Anna Pulińska 
4. Koło recytatorsko - teatralne p.Elżbieta 

Kulczyńska 
5. Koło dziennikarskie  p.Danuta Jabłońska, 

p.Magdalena Stelmach-Kopeć 
6. Szkolne Koło Wolontariatu  p. Magdalena 

Stelmach-Kopeć 
7. Jak zostać artystą? – Koło plastyczno - 

muzyczne  p. Bożena Zabiegły 
8. „Strefa sztuki”  p. Elżbieta Kulczyńska  
 
Zespół przedmiotów przyrodniczych 

1. Eksperymenty przyrodnicze – p. Monika 
Walaszek 

2. "Geografia jest ciekawa" - zajęcia 
terenowe, obserwacje nieba, poznawanie 
mapy świata – p. Krystyna Łuciuk 

3. Chemia wokół nas – p. Jadwiga Jarosz,  
p. Elżbieta Kurek 

 

Biblioteka szkolna 
 
1. Klub Asystentów Bibliotecznych – 

p. Urszula Cygan, p Izabela Koczkodaj 
2. Biblioteczne Warsztaty Artystyczne  

 tworzenie biżuterii p. Urszula Cygan 
 nauka origami  p. Izabela Koczkodaj  
 

Zespół wychowania fizycznego 
 
1. „Biegam bo lubię” p.Joanna Sekuła(jesień , wiosna) 
2. Nauka jazdy na nartach – Bobliwo( w ferie obóz 

narciarski) p.Joanna Sekuła, p. Grzegorz Martyniuk 
3. „Wycieczki rowerowe” p. Małgorzata Skalińska-

Królik( jesień, wiosna) 
4. Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla wszystkich 

chętnych uczniów , nie tylko tych uzdolnionych 
(cały rok szkolny). 

siatkówka koszykówka piłka nożna 
piłka ręczna pływanie tenis stołowy 
 

Zespół pedagogów specjalnych 
 
1. Zajęcia socjoterapeutyczne  p. Agnieszka Rakuzy-

Wójcik, p. Aneta Kardyka,  p. Agnieszka Ciesielska 
2. Zajęcia z arteterapii dla uczniów klas 

integracyjnych  p. Agnieszka Rakuzy-Wójcik,                    
p. Aneta Kardyka, p. Agnieszka Ciesielska 

 
Zespół przedmiotów matematycznych 
 
1. Nietypowe zadania matematyczne  p. Dorota 

Żmurek 
2. Warsztaty matematyczne - zajęcia dla uczniów 

uzdolnionych, p. Piotr Błądek 
3. Projekty w ramach Polsko-Niemieckiej 

Współpracy Młodzieży,  p. Aneta Seremak 
4. „Ciekawostki matematyczne - zaprzyjaźnij się 

z matematyką: origami, systemy liczenia, złota 
proporcja itp.,  p. Anna Sawiuk 

5. Tyle jesteś wart… - gimnazjalna świetlica 
naukowo – rozrywkowa – p. Ewa Niezgoda 

6. Zajęcia doświadczalne z fizyki , p. Monika 
Śniegocka 

7. „Z fizyką za pan brat” , p. Agata Ziętek 
8. Komputer w praktyce - EDCL , p. Alina 

Kołtuniewicz, p. Danuta Chmielik 
 

*Warunkiem realizacji zajęć będzie zebranie się pięcioosobowej grupy uczniów  


