Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2017/18
Nazwa zajęć
English Club - zajęcia rozwijające
wiadomości i umiejętności
z j. angielskiego dla kl. 6a
Zajęcia rozwijające zainteresowania
matematyką – przygotowanie do
konkursów i egzaminu gimnazjal.
Zajęcia dziennikarskie
Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego
„Mam szansę” (kl.4b, 4c, 4e)
Zajęcia rozwijające zainteresowania
fizyką – przygotowanie do
konkursów i egzaminów
Zajęcia rozwijające zainteresowania
fizyką – zajęcia wyrównawcze
(w miarę potrzeb)

Osoba prowadząca

Dzień
tygodnia

Godzina

sala

p. M. Antonik

poniedziałek

14.40-15.25

19

p. R. Bartz

wtorek

16.20 – 17.05

33

p. M. Cesarz

wtorek

15.30 – 16.15

27

p. E. Ciesielska

piątek

14.40 – 15.25

bibliot.

poniedziałek

14.40 – 15.25

23

14.40 – 15.25
wtorek
lub
lub czwartek 15.30 – 16.15

23

p. K. Ciurko Smolińska
p. K. Ciurko Smolińska

eTwinning – zajęcia rozwijające
zainteresowania j. ang. dla kl. 4a

p. E. Czarcińska

środa

14.40-15.25

01

Zajęcia wyrównawcze dla dzieci z
klas młodszych „Lubię wodę”

p. A. Filipiak

piątek

15.20-16.05

basen

Ćwiczenia siłowe

p. F. Gawroński

wtorek

16.20 – 17.05 siłownia

Zajęcia rozwijające zainteresowania
informatyką

p. M. Grabowski

wtorek

15.30 – 16.15

sala inf.

Historyczne wędrówki po regionie

p. A. Grecka-Mycio

sobota

wg potrzeb

teren

Rozwijanie zainteresowań uczniów
historią Polski i przygotowywanie
do konkursów

p. A. Grecka-Mycio

środa

15.30 – 16.15

S1

p. J. Kalinowski

środa

14.40-15.25

20

środa

18.30-19.15

sala
gimn.

wtorek

11.40 – 12.25

basen

wtorek

15.30 – 16.15

02

czwartek

15.30 – 16.15

02

czwartek

8.00-8.45

wtorek

14.40 – 15.25

29

piątek

14.40-15.25

15

Zajęcia modelarskie

Mini – koszykówka dla dziewcząt
p. B. Karnowski
i chłopców, kl. V-VII
Zajęcia usprawniająco – ruchowe
p. E. Kasprzak
dla klas I – III (pływanie)
Zajęcia rozwijające zainteresowania
p. J. Kłos-Rochmińska
j. niemieckim
Zajęcia wyrównawcze z
p. J. Kłos-Rochmińska
j. niemieckiego (w miarę potrzeb)
Koło miłośników papieru i gier
p. K. Knut
planszowych
Zajęcia rozwijające zainteresowania
językiem polskim – przygotowanie
p. A. Kondratowicz
do konkursów i egzaminu gim.
Zajęcia wyrównawcze dla kl. 7a

p. I. Koperska

Warsztaty plastyczne

p. A. Koprowska

Trening umiejętności społecznych

p. A. Kordowska

wg potrzeb

13a

piątek

13.30-14.15

bibliot.

poniedziałek

8.00-8.45

17

p. A.Krychowiak

środa

14.35 – 15.20

32

p. A.Krychowiak

środa

15.25 – 16.10

02

p. M. Kwiatkowska

piątek

8.00-8.45

13

Piłka nożna dziewcząt

p. T. Lubaszewski

czwartek

17.05 – 17.50

duża
sala

Zajęcia wyrównujące braki z
geografii

p. M. Marchlewski

czwartek

15.30 – 16.15

31

Mini piłka nożna – kl. I-III

p. A. Marciniak

poniedziałek

17.05

Code Club, kl. 4b

p. M. Marciniak

czwartek

8.00-8.45

S2

Koło przyrodnicze

p. M. Marks-Kotula

czwartek

8.00-8.45

12

Mój piękny Toruń

p. H. Matuszewicz

piątek,
sobota

14.30 wg
potrzeb

S1
teren

p. H. Matuszewicz

środa

13.45 – 14.30

28

p. B. Mazurkiewicz

środa

12.40 – 13.25

basen

p. J. Mazurkiewicz

wtorek

16.20 – 17.05

basen

p. J. Mytlewska

poniedziałek

14.40 – 15.25

s.24

p. K. Niedźwiecka

czwartek

14.40-15.25

14

p. W.Olszewski

środa

15.30 – 16.15

23

p. A.Pankanin

poniedziałek

15.30 – 16.15

26a

Warsztaty wokalne

p. A. Kowalska

Zajęcia biblioterapeutyczne dla
uczniów ze świetlicy
Język polski jest łatwy! (zajęcia dla
uczniów kl. 5c)
Zajęcia rozwijające wiadomości i
umiejętności z j. angielskiego dla
uczniów kl.3c
Zajęcia rozwijające zainteresowania
j. angielskim – przygotowanie do
konkursów
Zajęcia rozwijające wiadomości i
umiejętności z j. angielskiego dla kl.
5a

p. A. Kowalska

Zajęcia rozwijające zainteresowania
historią – przygotowanie uczniów
do konkursów i egzaminu gimn.
Zajęcia usprawniająco – ruchowe
dla klas I – III
Pływanie
Zajęcia uzupełniające różnice
programowe między kl.7, a byłą 1
kl. gimnazjum (botanika i zoologia)
Matematyka w praktyce – zajęcia
wyrównujące szanse edukacyjne
Koło fizyczne – zajęcia
wyrównawcze (w miarę potrzeb)
Zajęcia przygotowujące do
egzaminu gimnazjalnego z j.
angielskiego

(biblioteka)

p. Ż. Kowalska

Szkolne koło CARITAS

p. E. Paśniewska

Zajęcia profilaktyczne „Być albo
nie być wolnym”

p. E. Paśniewska

poniedziałek
(kl.7c, 7d)

9.40 -10.25

wg
potrzeb
wg
planu

czwartek
(kl.7b, 7e)

10.35 – 11.20

klas

Matematyki można się nauczyć

p. A.Pesta

wtorek

8.00-8.45

14

Zajęcia wyrównawcze dla kl. 7c

p. B. Piątkowska

czwartek

8.50-9.35

22

p. M. Rakowska

środa

16.30-17.15

teren
parafii
MBZ+
wyjścia

Zajęcia przygotowujące do
konkursów matematycznych

p. A. Reut - Michalska

środa

12.45 – 13.30

06

Koło młodzieżowych liderów

p. E. Rosowska Bartnicka

czwartek

do ustalenia

gabinet
pedag.

p. J. Rudnik

środa

14.40-15.25

18

p. A. Rutkowski

czwartek

15.25-16.10

17

8.00 – 8.45

26

p. Danuta Rybka

wtorek
(kl.3a, 3c,
3e)
środa – 3d

8.50 – 9.35

26a

Koło różańcowe

Tworzę, więc jestem – zajęcia
twórczości lit.-plastycznej
Zajęcia rozwijające wiadomości i
umiejętności z j. polskiego do
konkursu przedmiotowego
Zajęcia rozwijające zainteresowania
chemią – przygotowanie uczniów do
konkursów i egzaminu
gimnazjalnego
Zajęcia rozwijające zainteresowania
chemią – zabawa z chemią,
wyrównywanie zaległości

p. Danuta Rybka

Zajęcia usprawniające i
doskonalące pływanie dla kl.I - III
Wędrówki turystyczne
Zajęcia rozwijające zainteresowania
historią – przygotowanie do
konkursów
Zajęcia rozwijające zainteresowania
j. niemieckim (ćwiczenie
umiejętności słuchania i czytania ze
zrozumieniem)
Zajęcia usprawniające dla uczniów
kl. IV - VII
English is easy - zajęcia rozwijające
wiadomości i umiejętności
z j. angielskiego
Wyrównujemy szanse – praca z
uczniami mającymi trudności
edukacyjne kl. 4c i 4f
Unihokej
Koło kinomaniaka - wyjścia do
kina, zajęcia w terenie
Zajęcia usprawniające dla dzieci
młodszych

środa –
kl.7a, 7c, 2a,
15.30 – 16.15
2b, 3b
czwartek –
14.40 – 15.25
kl. 2a, 2c, 2d,
2e, 3b

26
26

p. K. Sebastianowicz

środa

16.20 – 17.05

basen

p. B. Sitarz

sobota

od 9.00

teren

p. Joanna Skocińska

poniedziałek

13.50 – 14.35

06

p. E. Skrzeszewska

piątek

8.00 – 8.45

32

p. A. Smardzewski

czwartek

16.20-17.05

basen

p. A. Standish

poniedziałek

8.00-8.45

19

p. A. Stasiak

czwartek

13.50-14.35

22

p. S. Szachniewicz

czwartek

17.05 – 17.50

duża
sala

p. M. Szturo

wg potrzeb

p. M. SzymkiewiczSłońska

czwartek

8.00 – 8.45

basen

p. G. Tomasik

niedziela

11.00-12.30

Parafia
MBZ lub
wyjście

p. M. Trzpil

środa

13.50 – 14.35

salka
kor.

p. H. Walczak

piątek

14.35 – 15.20

basen

p. M. Wegner

poniedziałek

15.30 – 16.15

33

p. I. Wiewiórka

środa

14.40-15.25

02

„Z językiem polskim za pan brat”

p. A. Zglińska

wtorek

8.00-8.45

12

Koło polonistyczne

p. M.Ziędalska

poniedziałek

14.40 – 15.25

30

p. M.Ziędalska

wtorek
(co 2 tyg.)

14.40 – 15.40

30

p. M.Ziędalska

czwartek

14.40 – 15.25

30

Wokół wiary i kultury
Zajęcia usprawniające dla klas I –
III – dzieci z wadami postawy
Zajęcia usprawniające dla dzieci
klas I – III
Przygotowanie do konkursów –
zajęcia rozwijające zainteresowania
matematyką
Zajęcia rozwijające wiadomości
i umiejętności z j. angielskiego

Konsultacje dla uczniów
realizujących projekt
Zajęcia uzupełniające dla uczniów
mających trudności z j.polskiego

