
LP. dzień tyg. czas / uwagi prowadzący klasa (y) przedmiot kategoria Cel

1 środa
godz. 14.30-

16.00

Leszek 

Ciesielski 

LO  1M+2M  

oraz inni 

zainteresowani

Biologia i 

Ekologia
Koło zainteresowań

Rozbudzanie zainteresowań i pasji. Poziom ponadprogramowy 

ukierunkowany na uzdolnionych uczniów zainteresowanych w 

przyszłości udziałem w olimpiadzie przedmiotowej z zakresu 

Biologii lub/i Ekologii. Podejmowanie prac badawczych 

Internetowych. Bieżący przegląd prasy tematycznej i aktualności.

2
ustalane 

indywidualnie

wg. potrzeb 

ustalane 

indywidualnie

Leszek 

Ciesielski 
LO  1M+ 3AB

Biologia i 

Ekologia
Koło olimpijskie

Wsparcie w przygotowaniu do Olimpiady Biologicznej, konkursu 

Liga zadaniowa "Zdolni z Pomorza" i konkursów.

3 wtorek 14.30-15.15 Kamila Kos LO I-III Język francuski Koło zainteresowań

Koło z języka francuskiego dla początkujących i dla 

zaawansowanych realizowane w sposób naprzemienny. 

Tematem spotkań rozbudzanie zainteresowań i pasji. W razie 

potrzeby trudne zagadnienia  językowe, dodatkowe 

ponadprogramowe ćwiczenia interaktywne.

4 czwartek 19.45-20.30
Barbara 

Rybińska
LO WF - pływanie SKS

Rozwijanie sprawności fizycznej oraz hartowanie organizmu 

poprzez zajęcia na pływalni. Nauczanie i doskonalenie 

umiejętności pływackich. Kształtowanie wydolności organizmu 

poprzez trening pływacki. 

5 czwartek 20.30-21.15
Barbara 

Rybińska
LO WF - pływanie SKS

Rozwijanie sprawności fizycznej oraz hartowanie organizmu 

poprzez zajęcia na pływalni. Nauczanie i doskonalenie 

umiejętności pływackich. Kształtowanie wydolności organizmu 

poprzez trening pływacki.

6
ustalane 

indywidualnie
Paweł Zajkowski LO

Zajęcia 

artystyczne
Szkolny Zespół Muzyczny

Rozwijanie umiejętności wokalnych, gry na instrumentach, 

oprawa muzyczna uroczystości szkolnych. Udział w konkursach.

7
ustalane 

indywidualnie
Paweł Zajkowski LO

Informatyka i 

programowanie
Projektowanie i Druk 3D

Modelowanie 3D w środowisku Autodesk Fusion 360. 

Drukowanie modeli D3 metodą FDM (Fused Deposition 

Modeling)

8
środa/ 

czwartek
14.30 -16.00

Mariusz 

Żarnecki
LO I-III

Zajęcia 

artystyczne
Teatr szkolny

Zajęcia teatralne wyzwalają aktywność i budzą wiarę we własne 

możliwości. Wyrabiają łatwość współpracy w grupie, świadomość 

kontaktów inerpersonalnych, uczą odpowiedzialności i liczenia 

się ze zdaniem innych a także opanowania samego siebie.        

9
ustalane 

indywidualnie

Katarzyna 

Straszkiewicz

Informatyka i 

programowanie
Koło zainteresowań Programowanie w języku Python - koło dla klasy 2 P

10 czwartek 7.00-7.45 Maciej Meller LO I-III historia Koło olimpijskie Olimpijskie koło historyczne

11 do ustalenia do ustalenia Maciej Meller LO II-III
Wiedza o 

społeczeństwie
Koło zainteresowań Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z WOS

Przedmiotowe koła zainteresowań, w tym olimpijskie, zajęcia wyrównawcze i wspierające oraz projekty z zakresu kultury i sportowo-rekreacyjne w 2020-2021



12 Poniedziałek 7.00-7.45 Maciej Meller LO III Historia sztuki Koło zainteresowań Zajęcia z zakresu historii sztuki

13
ustalane 

indywidualnie

wg potrzeb 

ustalane 

indywidualnie

Iwona 

Stanisławska
LO I-III

Biologia i 

filozofia.
Zajęcia wyrównawcze Konsultacje z zakresu biologii i filozofii, uzupełnianie zaległości.

14 do ustalenia do ustalenia 
Hanna 

Sobolewska
LO 

Język polski - 

koło filmowe
Koło zainteresowań

Rozbudzanie zainteresowań i pasji oraz kreatywności uczniów. 

Wspólne tworzenie scenariuszy oraz filmów krótkometrażowych.

15 do ustalenia do ustalenia 
Hanna 

Sobolewska
LO

Język polski -

Kawiarenka 

Artystyczna

Koło zainteresowań
Rozbudzanie zainteresowań i pasji oraz kreatywności uczniów. 

Dzielenie się swoją twórczością w rożnych dziedzinach sztuki.

16 do ustalenia do ustalenia 
Hanna 

Sobolewska
LO kl. 1-2 Język polski Koło olimpijskie

Poszerzanie wiedzy i umiejętności wypowiedzi uczniów w 

zakresie języka polskiego. Przygotowanie do Olimpiady 

Literatury i Języka Polskiego.

17

1x w 

miesiącu, 

terminy 

podawany 

bieżąco

Katarzyna 

Szlachcikowska
LO Język angielski PIątkowy 'wieczór' filmowy

Rozwijanie zainteresowań uczniów, zaznajamianie z klasyką kina 

amerykańskiego i filmowymi adaptacjami dzieł literackich. 

Rozwijanie umiejętności językowych - filmy w wersji oryginalnej.

18 do ustalenia do ustalenia 
Katarzyna 

Szlachcikowska
LO Język angielski Konsultacje Konsultacje z zakresu gramatyki, do ustalenia indywidualnie

19 do ustalenia do ustalenia 
Katarzyna 

Szlachcikowska
LO Język angielski Koło zainteresowań Wg zainteresowń i potrzeb

20 do ustalenia do ustalenia
Patrycja 

Kobylańska
1MH, 2MH Fizyka Konsultacje Konsultacje z fizyki.

21
ustalane 

indywidualnie

ustalane wg 

potrzeb
Marta Lalik 2A, 1MH, 2MH Matematyka Zajęcia wyrównawcze

Omawianie zagadnień stwarzających trudności, rozwiązywanie 

zadań w celu utrwalenia materiału z lekcji.

22 czwartek 7.00-7.45 Maciej Kornecki 3AB Język polski Seminarium maturalne Przygotowanie do matury

23
ustalane 

indywidualnie
wg. potrzeb Maciej Kornecki 2A język polski

Zajęcia indywidualne 

wyrównawcze

Realizacja dodatkowego materiału, w tym z ćwiczeniami 

dostosowanymi do potzrb. Powtórzenia i utrwalanie.


