Wykaz zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Zespołu Szkół ,,Silesia’’
koordynator działań: Tomasz Zużałek

l.p.

rodzaj zajęć

n. prowadzący

termin/dzień

miejsce

uwagi

1.

konsultacje dla
maturzystów z
matematyki

Agnieszka Staniek

środy, g. 7.10

sala 122,

klasy maturalne

2.

dodatkowe zajęcia z
języka angielskiego

Aldona Macura

każdy wtorek,
lekcja 2

sala 235

klasy maturalne

Magdalena
Czarnecka

co drugi
poniedziałek,
godz. 7.10

sala 223

zajęcia dla maturzystów

sala 34

klasa 4T – dla uczniów, którzy
wybrali na maturze historię

sala 16

klasy: 1a, 2b, 3a, 4c

3.

4.

5.

konsultacje dla
maturzystów z języka
polskiego do matury
rozszerzonej
konsultacje maturalne z
historii/konsultacje dla
uczniów dające
możliwość poprawienia
ocen, uzupełnienia
zaliczeń
konsultacje maturalne z
biologii/konsultacje dla
uczniów dające
możliwość poprawienia
ocen, uzupełnienia
zaliczeń

Jolanta Małysiak

Sylwia Zagata

czwartek,
14.30

g.

czwartek,
g.13.45-14.30

6.

7.

konsultacje dla
maturzystów z języka
angielskiego
zajęcia wyrównawcze
oraz konsultacje z
j.polskiego

Magdalena
Wilewska

piątek, g.15.20

sala 122

klasy: 4c i 4b

Anna Biernat

indywidualnie

indywidualnie,
konsultacje przez
internet

według potrzeb zainteresowanych
uczniów

8.

konsultacje do matury

Mariola DębskaWoźniak

czwartek,
g.14.30

sala 127

klasy maturalne

9.

konsultacje dla uczniów
mających trudności w
nauce oraz lekcje
umożliwiające
poprawienie lub
uzupełnienie ocen

Sylwia MagieraWnętrzak

piątek, co trzeci
tydzień, g.13.25
czwartek,
g.11.30

w miarę potrzeb

wszyscy uczniowie

10.

zajęcia pozalekcyjne z
fizyki i działalności
gospodarczej

Ewa Szary

wtorki lub
czwartki,
g. 15.15

sala 228 (klasa 1at)
sala 16 (klasa 2bt,
3at, 3bt

zajęcia dopasowane do potrzeb
uczniów

10.

konsultacje dla
maturzystów z
j.angielskiego

Artur Stasicki

środa (godzina
do ustalenia)

sala 213

klasy maturalne

11.

konsultacje z
matematyki

Adam Kołodziejczyk

wtorek, g.8.00

sala 213

maturzyści

12.

konsultacje maturalne z
j.polskiego

Bogna Kroker

środa,
g. 15.25-16.10

sala 223

klasa 4a, zajęcia odbywają się dwa
razy w miesiącu

13.

zajęcia dydaktycznowyrównawcze z j.
polskiego

Bogna Kroker

środa
g. 15.25-16.10

sala 223

klasy 3b i 4a, praca z uczniem
dyslektycznym, dysgraficznym i
dysortograficznym oraz z uczniami
mającymi trudności w nauce,
zajęcia prowadzone 2 razy w
miesiącu

14.

konsultacje z
j.niemieckiego

Tomasz Figura

wtorek, g.8.00

sala zajęć
indywidualnych

zainteresowani uczniowie

Magdalena
Czarnecka

co drugi
czwartek,
godz. 7.10

sala 223

zajęcia dla klas pierwszych

sala informatyczna

dla wszystkich uczniów

Tomasz Mola

2 miesiące
przed
egzaminami
E.12 i E.13
(termin ustalany
na bieżąco)

sala informatyczna
w dawnym
internacie

uczniowie technikum
informatycznego

piątek,
g.
14.30
(w
miarę potrzeb)

sala 232

zainteresowani uczniowie

15.

16.

zajęcia wyrównawcze z
języka polskiego i
angielskiego
konsultacje dla uczniów
– możliwość
poprawiania ocen,
uzupełniania zaliczeń
etc.

Grzegorz Stanclik

17.

konsultacje
i rozwiązywanie zadań
egzaminacyjnych.
Ponadto: Windows,
Linux, serwer, sieci.

18.

dodatkowe zajęcia dla
uczniów
przygotowujących się
do egzaminów
zawodowych

Joanna Jero

19.

konsultacje dla uczniów

Radosław Surówka

20.

konsultacje do

Sylwia Pochopień-

środa,
14.20

g.

środy 8.00 –
8.45
czwartki,

sala 46
sala 34

uczniowie kierunku technik
elektryk
klasy 4c i 3a

21.

22.

egzaminów
zawodowych TOR
przygotowanie do
konkursów o tematyce
religijnej
zajęcia przygotowujące
do egzaminu z
kwalifikacji A 26

Ciaciura

g.14.30-16.00

Małgorzata Borgieł

w miarę potrzeb

Dariusz Procner

23.

Koło Przyjaciół
Biblioteki

Anna Husarek

24.

Szkolne Koło
Wolontariatu

Barbara Bartas
Małgorzata Borgieł

25.

Kółko fotograficzne
"PERSPEKTYWA"

Łukasz Ćwiertnia

26.

przygotowywanie
młodzieży do zawodów
sportowych

Piłka nożna –
T. Zużałek / Ł.
Podkański
Siatkówka –
L. Polczyk
Koszykówka M. Maławy
Tenis stołowy –
T. Zużałek/
Ł. Podkański
LA – nauczyciele wf

zainteresowani uczniowie

grudzień,
styczeń,
kwiecień, maj
od drugiej
połowy
pażdziernika
poniedziałek
(raz w
miesiącu) godz.
14.20

sala 231

Klasy TOR

biblioteka
szkolna,indywidualn
ie

spotkania będą się odbywały wg
potrzeb uczniów

gabinet pedagoga
szkolnego

zainteresowani uczniowie

środy ( raz w
miesiącu)

sala 127

dla zainteresowanych uczniów

zajęcia
popołudniowe

sala
gimnastyczna/orlik

dla zainteresowanych uczniów

