Informacja o realizowanych przez nauczycieli zajęciach dodatkowych
w Zepsole Szkół Elektronicznych w Bolesławcu
w rokusz szkolnym 2018/2019
l.p.

Imię i nazwisko nauczyciela

Wiodący typ zajęć

nazwa zajęć

Klasa / grupa
docelowa

Dzień tygodnia

chętni uczniowie

zgodnie z
zapotrzebowaniem

zgodnie z
zapotrzebowaniem

2

godzina od-do

tygodniowa liczba
godzin lekcyjnych

1

Grzegorz Chudzik

Telewizja Szkolna

Przygotowanie i obróbka
materiału video z imprez i
uroczystości szkolnych,
projektów, konkursów

2

Paweł Wiśniewski

zajęcia sportowe

Zajęcia sportowo rekreacyjne

chętni uczniowie

wtorek, czwartek

15.00 - 16.00

2,5

3

Edyta Kwiecińska

zajęcia sportowe

Zajęcia dodatkowe z
koszykówki.

chętni uczniowie

wtorek, czwartek

16.00 - 17.00

2,5

4

Róża Chudzik

przygotowujące do
matury

Zajęcia przygotowujące do
matury z matematyki

IV T

piątek

8.00-8.45

1

5

Róża Chudzik

przygotowanie do
matury

Zajęcia z matematykirozwiązywanie zadań na
poziomie rozszerzonym

III T

ustalenie terminu z
zainteresowanymi

6

Katarzyna Janik

przygotowanie do
egzaminu
maturalnego

Zajęcia z języka polskiego
przygotowujące do egzaminu
maturalnego

IVE

wtorek

8.00-8.45

1

7

Daniel Kęska

przygotowanie do
matury

czwartek

15-16.30

2

8

Romuald Symonowicz

przygotowanie do
matury

wtorek

13:25 - 14:10

1

9

Małgorzata BroszkoSudół

Przygotowanie do
matury - poziom
rozszerzony

Zajęcia z matematyki
przygotowujące do egzaminu
maturalnego na poziomie
rozszerzonym.

IV H

piątek

8.00-8.45

1

10

Tetiana Andruszko

zajęcia wyrównawcze

Zajęcia wyrównawcze z
języka angielskiego.

chętni uczniowie

czwartek

14.15-15.00

1

11

Krystyna Andres-Wędzina

chętni uczniowie

ustalenie terminu z
uczniami

2

12

Eugeniusz Franczyk

chętni uczniowie

ustalenie terminu z
uczniami

1

13

Jacek Kawka

Przygotowanie do
matury

Rozwiązywanie zadań
maturalnych, egzaminy
próbne

IVE, IVTI

poniedziałek

od godz.15.00

1

14

Jacek Kawka

Zajecia wspierajace

Matematyka dla wszystkich

chętni uczniowie

wtorek

g.14.15-15.00

1

15

Joanna Żmuda

przygotowujące do
matury

Zajęcia przygotowujące do
matury z języka angielskiego
na poziomie rozszerzonym

IVH

piątek

8.00 -8.45

1

16

Mariola Szczęch

przygotowanie do
matury

Fakultety z języka polskiego

IVT
IVTI

wtorek
środa

8.00 -8.45
8.00-8.45

1
1

17

Andrzej Leśniewski

przygotowanie do
matury

Fakultety z języka polskiego

IVH

wtorek

14.10 -15.00

1

kl. I - IV

środa, czwartek

12.35 - 13.20

2

kl. II H

do ustalenia z
uczniami

do ustalenia z
uczniami

2

III T

termin uzależniony od
kalendarza m.in.
imprez kulturalnych

-

chętni uczniowie

poniedziałek

10.35

klasy I, II

do ustalenia z
uczniami

chętni uczniowie

piątek

14.10-15.10

1

chętni uczniowie

co 2 tygodnie

terminy ustalane z
uczniami

1

IVT / IVTI

zgodnie z
zapotrzebowaniem

do ustalenia z
uczniami

1

18

Elżbieta Niedźwiecka

19

Elżbieta Niedźwiecka

Zajęcia z fizyki
przygotowujące do egzaminu chętni uczniowie
maturalnego
Zajęcia z j.angielskiego
przygotowujące do egzaminu
IV E; IV TI
maturalnego

zajęcia
Poznaj siebie i innych
psychologicznopedagogiczne
Przygotowanie do
Przygotowanie do egzaminu
egzaminu EE05 i E08 EE05 i E08

Przygotowanie do
konkursów
i olimpiad o
koło zainteresowań
tematyce medialnej. Edukacja
medialna.
Realizacja zajęć
realizacja projektu pn. poświęconych
"Firemki"
funkcjonowaniu agencji
reklamowej "EjczTeam".

20

Mariola Szczęch

działanie projektowe Wtyczka do kultury

21

MariuszPotyszka

koło zainteresowań

Liga E-sport

Zajęcia wyrównawcze z j.
zajęcia wyrównawcze niemieckiego dla uczniów z
opiniami PPP
zajęcia przygotowujące do
koło zainteresowań
egzaminów oraz olimpiad
zawodowych

22

Kamilla Dudek

23

Jan Bernecki

24

Renata Rosa

koło zainteresowań

Kółko kronikarskie

25

Adriana Kozarska

prygotowanie do
matyry- poziom
rozszerzony

Zajęcia z j. angielskiego
przygotowujące do matury na
poziomie rozszerzonym

1

1
1

