
ZAJĘCIA DODATKOWE DLA UCZNIÓW w roku szkolnym 2021/22

imię i nazwisko nauczyciela rodzaj/temat zajęć dodatkowych sala, dzień i godzina zajęć

Artur Jabłoński, Adam Rębacz Koło olimpisko-matualne z wosu 120/126 poniedziałek godz. 15.00-16.30

Marzena Lewandowska zespół wokalny sala 111, poniedziałki w godz. 15:45 -18:00

Piotr Dybicz zajęcia brydżowe stołówka, poniedziałki w godz. 15.45-17:15

Anna Kropiewnicka-Mielko koło olimpijskie sala 103 czwartek 15.00 lub online

Katarzyna Zúñiga Liga Debatancka 311/online, stacjonarnie - piątek 8 lekcja, online
- w zależności od potrzeb

Natalia Szumska Zajęcia dla maturzystów (historia) 125, poniedziałek co dwa tygodnie 15-16:30

nauczyciele historii Koło olimpijskie (historia) online, głównie po 2. etapie olimpiady
(szczegółowe informacje o terminach pod
adresem mailowym:
natalia.szumska@hoffmanowa.pl)

Bartosz Juszczuk Siatkówka dziewcząt
Brazylijskie jiu-jitsu

sala gimn wtorek 16:45, czwartek 15:45
antresola wtorek 15:45, czwartek 16:45

Szymon Kucharski
kółko maturalne

kółko pościgowe (powtórzenie wiadomości
ze szkoły podstawowej)

poniedziałki 17:30-19:00 on-line

środa 17:30-19:00 on-line

Małgorzata Siemaszko SKS piłka ręczna dziewcząt i chłopców poniedziałki 15.45 - 18.00

Izabella Jarmolińska Koło j.angielskiego dla klasy 3a piątki - 8-9 lekcja



Anna Kończyk Koło z zaawansowanej chemii (olimpijskie) poniedziałek 15.30-17.30, sala 206

nauczyciele matematyki (kontakt: Barbara
Nayar)

Koło olimpijskie z matematyki sala 222, środa 15.45-17.15

Magda Flanc Koło biologiczne s. 201, wtorek 15.00-15.45
s. 201, czwartek 15.00-15.45

Andrzej Wołosewicz Kółko Filozoficzne “Filozofia dla zuchwałych” s. 326, środy 16,00-17,30 (co drugi tydzień
począwszy od 27.10. br.)

Jadwiga Szczęsna konsultacje z chemii dla klas “chemia -
podstawa”

poniedziałki godz 7.15 ( po zgłoszeniu przez
ucznia  chęci uczestnictwa) sala 215

Alicja Młodzianka zajęcia wyrównawcze z matematyki kl. 3b wtorek 8 lekcja sala 211

Agata Jagielska koło laboratoryjne czwartki 15.00-17.00, sale 208 i 207

Agata Jagielska konsultacje z chemii czwartki 7.20-8.05 (po wcześniejszym
umówieniu), sala 208

Barbara Braun konsultacje z geografii piątek 8 lekcja, sala 214

Anna Kramek-Klicka Zajęcia dla maturzystów (język polski) wtorek, 8.10 - 8.55, sala 107

Maria Mędrzycka Przygotowanie do matury z matematyki w
zakresie rozszerzonym

piątek, 8 lekcja, sala 221

Tomasz Kościński Przygotowanie do matury z języka
hiszpańskiego

czwartek, 15-16, sala 327

Monika Koper Koszykówka dziewcząt Sala gimnastyczna, środa 15.45-17.15

Paulina Batorzyńska Kickboxing
Kickboxing
Siłownia

czwartek 15.45 (antresola)
piątek 15.00 , 15.50 (antresola)
wtorek 15.00 (IV piętro)



Tomasz Sypniewski Modlitwa różańcowa online, sobota godz. 11:45-12:30

Ruch Lednicki / Klub Myśli Jana Pawła II online, II/III sobota miesiąca godz. 12:30-13:15

katecheci Anioł Pański i modlitwa za Ojczyznę sala 323, poniedziałek-piątek godz. 11:45-12:05

ks. Jarosław Bonarski Przygotowanie do sakramentu bierzmowania

spotkania liturgiczne

przygotowanie serii wykładów
interdyscyplinarnych: wiara a nauk

online I środa miesiąca godz. 19:00 / w kościele
II niedziela miesiąca godz. 16:30
okresowo

okresowo

Dominika Regiec konsultacje z matematyki sala 211, piątek 7:20-8:05 (po wcześniejszym
umówieniu)

Joanna Kiełbasa konsultacje z matematyki sala 111, czwartek 14:55-15:40

Jolanta Klimas-Górecka zajęcia dla maturzystów sala 204, środa 14 55 - 15 40


