
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE UZUPEŁNIAJĄCE I WSPIERAJĄCE 

 

Na poniższe zajęcia kwalifikacji dokonują nauczyciele. Zajęcia bezpłatne dla uczniów. 

Zajęcia uzupełniające kl. 2 i 3 
 
Zajęcia uzupełniające z ed. polonistycznej 
kl. 2 
termin: wtorek, 13.45 – 14.30 
prowadzący: pani Maria Druzgała 
 
Zajęcia uzupełniające z ed. polonistycznej 
kl. 3 
termin: środa, 13.45 – 14.30 
prowadzący: pani Katarzyna Tatara 

Zajęcia uzupełniające z ed.matematycznej 
kl. 2 
termin: środa, 13.45 – 14.30 
prowadzący: pani Maria Druzgała 

Zajęcia uzupełniające z ed.matematycznej 
kl. 3 
termin: czwartek, 13.45 – 14.30 
prowadzący: pani Kinga Mroczka 

Młodszy wiek szkolny to dla uczniów okres, w którym muszą 

opanować wiele umiejętności. Zajęcia uzupełniające dla klasy 

drugich i trzecich mają na celu wspomaganie wszechstronnego  

i harmonijnego rozwoju ucznia z uwzględnieniem jego specyficznych 

potrzeb edukacyjnych. Odbywają się one w kameralnej grupie 8-10 

osób, co pozwala na zwiększenie indywidualizacji pracy i umożliwia 

udzielenie ewentualnej pomocy każdemu z uczestników. Podczas 

zajęć z zakresu edukacji polonistycznej szczególną uwagę zwracamy 

na doskonalenie techniki czytania, rozwijanie umiejętności 

tworzenia krótszych i dłuższych wypowiedzi pisemnych,  

a także poprawną pisownię wyrazów i opanowanie zasad 

ortograficznych. Zwracamy również uwagę na kształtne  

i estetyczne pismo oraz umiejętność wypowiadania się pełnymi 

zdaniami. W zakresie edukacji matematycznej skupiamy się na 

kształtowaniu sprawności rachunkowej oraz rozwiązywaniu zadań 

tekstowych. Doskonalone są również umiejętności tworzenia 

obliczeń zegarowych, kalendarzowych oraz zapisywanie dat. 

Nieodłącznymi elementami zajęć jest stosowanie różnorodnych 

środków dydaktycznych, takich jak gry, karty pracy, kostki itp. 

Staramy się motywować dzieci do samodzielnej pracy oraz 

umożliwiać im osiąganie sukcesów poprzez stosowanie zasady 

„Pomóż mi zrobić to samodzielnie”.  

Zajęcia uzupełniające z matematyki 
 

Kl. 4  
termin: czwartek, 7.05 - 7.50 
prowadzący: Anna Miętka 
 
Kl.5 
termin: środa, 7.05 -7.50 
prowadzący: pani Anna Miętka 
 
Kl.6 
termin: piątek, 14.10 - 14.55 
prowadzący: pani Joanna Mruk 
 
Kl.7 
termin: poniedziałek, 7.05 - 7.50 
prowadzący: pani Joanna Mruk 
 
Kl.8 
termin: piątek, 7.05 - 7.50 
prowadzący: pani Anna Miętka 

Zajęcia uzupełniające (wyrównawcze) przeznaczone są dla każdego 

ucznia, który chciałby utrwalić, bądź uzupełnić wiedzę zdobytą 

podczas lekcji matematyki. Na cotygodniowych zajęciach będziemy 

rozwiązywać zadania zgodne z tematami bieżących lekcji oraz 

rozwiewać wszelkie wątpliwości, które będą ich dotyczyć. 

Szczególnie zachęcamy do udziału uczniów, którzy z powodu 

nieobecności w szkole chcieliby uzupełnić wiadomości  

i umiejętności. W zajęciach można uczestniczyć w miarę poczucia 

potrzeby przez ucznia lub nauczyciela.  



Zajęcia uzupełniające z języka polskiego 
 
Kl. 4 
termin: wtorek, 14.10 - 14.55 
prowadzący: pani Dominika Umięcka 
 
Kl. 5 
termin: czwartek, 7.05 -7.50 
prowadzący: pani Agnieszka Krzan  
 
Kl. 8  
termin: poniedziałek, 15.00 - 15.45 
prowadzący: pani Magdalena Żyła 
 

Zajęcia uzupełniające przeznaczone są dla każdego ucznia, który 

chciałby utrwalić, bądź uzupełnić wiedzę zdobytą podczas lekcji  

z zakresu języka polskiego. Na cotygodniowych zajęciach będziemy 

rozwiązywać zadania zgodne z tematami bieżących lekcji oraz 

rozwiewać wszelkie wątpliwości, które będą ich dotyczyć. 

Szczególnie zachęcamy do udziału uczniów, którzy z powodu 

nieobecności w szkole chcieliby uzupełnić wiadomości  

i umiejętności. W zajęciach można uczestniczyć w miarę poczucia 

potrzeby przez ucznia lub po skierowaniu przez nauczyciela 

nauczyciela.  

Zajęcia uzupełniające z języka angielskiego  
 
Kl.6 
termin: czwartek,7.05 -7.50, maks. 12 os. 
prowadzący: pani Natalia Szabla  
 
Kl. 8 (przygotowanie do egzaminu 

ósmoklasisty) II semestr 

termin: czwartek, 7.05 -7.50 
prowadzący: pani Małgorzata Sordyl 
 

Zajęcia uzupełniające z języka angielskiego powstały w celu pomocy 

uczniom z problemami nauki języka angielskiego. Zajęcia są oparte 

na ćwiczeniach komunikacyjnych, tekstowych, słuchowych co 

pozwala ich uczestnikom spędzić czas wolny w sposób przyjemny  

i pożyteczny. Nadrzędnym zadaniem programu jest kontakt  

z językiem. Tematyka zajęć może być nieznacznie zmodyfikowana  

w zależności od zainteresowań i potrzeb uczniów.  

 
 
 

Zajęcia uzupełniające z języka 
niemieckiego  

 
Kl. 5a i 6 
termin: wtorek, 14.10 - 14.55 
prowadzący: pani Katarzyna Malina 
 
 
Kl. 5b i 7 
termin: piątek, 7.05 - 7.50 
prowadzący: pani Edyta Śliwa 
 

Zajęcia skierowane są do uczniów, którzy pragną utrwalić i 

usystematyzować wiedzę zdobywaną podczas lekcji języka 

niemieckiego. Mają umożliwić utrwalenie wcześniej zdobytych 

wiadomości w zakresie języka i zdobycie nowych. Podczas zajęć 

uczniowie doskonalą sprawności rozumienia ze słuchu, umiejętność 

mówienia, czytania oraz pisania. Utrwalają poznane słownictwo, 

zagadnienia gramatyczne, tworzą dialogi i krótkie formy pisemne. 

 

Koła olimpijskie oraz zajęcia przygotowujące do konkursów/ olimpiad i egzaminu. Zajęcia bezpłatne.  
Na poniższe zajęcia kwalifikuje nauczyciel danego przedmiotu. 

 

Koło olimpijskie z języka angielskiego- I 
semestr 
 
Kl. 7, 8 
termin: czwartek, 7.05 -7.50 
prowadzący: pani Małgorzata Sordyl 

Kółko rozwijające olimpijskie z języka angielskiego dla uczniów klas 

7 i 8 ma na celu zapoznanie uczniów z tematyką i formą Konkursu 

Kuratoryjnego z Języka Angielskiego. Pogłębiane będą na nim treści, 

które umożliwią uczniom lepsze przygotowanie do konkursu. Na 

zajęciach będziemy koncentrować się na ćwiczeniach konkursowych 

- omawianie konkursów z lat ubiegłych oraz ćwiczenia pomocnicze 

przygotowujące do konkursu. 



Koło olimpijskie z języka polskiego  
 

Kl. 7 i 8 
termin: poniedziałek, 15.50 - 16.35 
prowadzący: pani Magdalena Żyła 

Zajęcia w ramach koła olimpijskiego z języka polskiego mają na celu 

poszerzanie wiadomości i umiejętności polonistycznych uczniów,  

a także przygotowanie ich do udziału w różnych konkursach  

z zakresu języka polskiego. 

Kółko olimpijskiego z matematyki dla kl.7- 

Olimpiada Matematycznych Juniorów 

termin: piątek, 7.05 -7.50 
prowadzący: pani Joanna Mruk 

Olimpiada Matematyczna Juniorów jest wyjątkowym konkursem  

i uchodzi za jeden z najtrudniejszych na poziomie podstawowym. 

Zajęcia te pomogą zrozumieć uczniom obowiązujący na konkursie 

materiał, który wymaga motywacji i ukierunkowania.  

Koło olimpijskie z fizyki kl.8, kl.7(II 
półrocze) 
termin: poniedziałek, 7.05 -7.50 
prowadzący: pani Ewa Sobczak 

Zajęcia służą przygotowaniu uczniów do Małopolskiego Konkursu 

Fizycznego i Ogólnopolskiego Konkursu Fizycznego “Olimpus”. 

Koło olimpijskie z biologii kl. 6, 7, 8 

termin: wtorek, 15.00 - 15.45 
prowadzący: pani Monika Szymańska 

Zajęcia służą przygotowaniu owaniu uczniów do Małopolskiego 

Konkursu Biologicznego.  

Koło olimpijskie z chemii kl. 8 

termin: czwartek, 15.00 - 15.45 
prowadzący: pani Monika Szymańska 

Zajęcia służą przygotowaniu uczniów do Małopolskiego Konkursu 

Chemicznego i Ogólnopolskiej Olimpiady Chemicznej dla szkół 

podstawowych.  

 


