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  Gry i zabawy z językiem 

francuskim 

mgr Anna Leoszewska 
zajęcia bezpłatne 

L4 Zajęcia wyrównawcze  
z matematyki 

dr  Marta Błaszkiewicz 
zajęcia bezpłatne 

L4 Zajęcia wyrównawcze z 
języka polskiego dla klasy IV 
mgr Hanna Sobolewska 
(ostatni czwartek miesiąca) 

zajęcia bezpłatne 

L4   
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“Zabawa w teatr” 

mgr Mariusz Żarnecki 
zajęcia bezpłatne 

L6 Zajęcia plastyczne 
”Każdy może być artystą” 

mgr Mariola Błaszczuk 
zajęcia bezpłatne 

L2 Gry i zabawy historyczne 
mgr Rafał Narajczyk 

zajęcia bezpłatne 

L3 Koło konkursowe z języka 

polskiego 
mgr Maciej Kornecki  

zajęcia bezpłatne 

L3 Zajęcia wyrównawcze z 
matematyki  i fizyki 

 mgr inż.Patrycja 

Klimowska 
zajęcia bezpłatne 

G10 
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Zajęcia szachowe 

godz.15.00-16.00 
zajęcia częściowo płatne 

L4 Zajęcia wyrównawcze z 
języka polskiego 
mgr Ewa Prokop 

zajęcia bezpłatne 

L5 Koło konkursowe z 
matematyki 

mgr Krystyna Szlachta 
zajęcia bezpłatne 

G9 Koło fotograficzne – 
mgr Rafał Narajczyk 

zajęcia bezpłatne 

L1   
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  Gry i zabawy z językiem 

hiszpańskim 

mgr Anna Leoszewska 
zajęcia bezpłatne 

L1 Chór ZSK 

dyrygent Leszek Gołąb  
zajęcia bezpłatne 

zapisy: sekretariat szkoły 

G7     
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  Gry i zabawy  
z językiem niemieckim 

mgr Ewa Felczak 
zajęcia bezpłatne 

L4       
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  Koło miłośników kostki 
Rubika 

zapisy: dyrektor KSP 
zajęcia bezpłatne 

G9       
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Zajęcia konkursowe z 
języka angielskiego -  

mgr  Katarzyna 

Szlachcikowska 
zajęcia bezpłatne 

L6 Koło konkursowe z religii 

dr Beata Chlewicka 
zajęcia bezpłatne 

G4 Koło biblijne 
dr Beata Chlewicka 

zajęcia bezpłatne 

G4 Gry i zabawy z 

pedagogiem  

mgr Mariola Błaszczuk 
zajęcia bezpłatne 

L2   
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  Język rosyjski 
dla początkujących  

mgr Ewa Felczak 
zajęcia bezpłatne 

L5   Zespół wokalno 

instrumentalny  

mgr Paweł Zajkowski 
zajęcia bezpłatne 

G8   
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  Zajęcia wyrównawcze z 
języka angielskiego   

mgr Natalia Gren 
zajęcia bezpłatne 

L6 Koło informatyczne –
Robotyka 

mgr Paweł Zajkowski 
zajęcia bezpłatne 

G8     
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Koszykówka  

mgr Edyta Olek 
zajęcia bezpłatne 
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Piłka nożna 

mgr Anna Wandtke 
zajęcia bezpłatne 
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. Zespół wokalno - 

instrumentalny . 

mgr Paweł Zajkowski 
zajęcia bezpłatne 
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Siatkówka 
mgr Mariusz Augustynowicz 

zajęcia bezpłatne 

sala 
gim. 
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   Pływanie Kosakowo 

mgr Barbara Rybińska 
zajęcia częściowo płatne 

       

● Kawiarenka Artystyczna  - 1 raz co drugi miesiąc – mgr Hanna Sobolewska   
● Koło gier planszowych – piątek raz w miesiącu godz. 14.30 – 17.00 – mgr Rafał  Narajczyk 
● Mecze Matematyczne– zapisy: mgr inż. Patrycja Klimowska 
● Zajęcia przygotowujące do egzaminu na kartę rowerową  -zapisy: mgr Krzysztof Pękala 

 


