Zajęcia dodatkowe SP 2017/2018
Nazwisko i imię
Justyna Binder
Magdalena Bednarska
Ewa Błeszyńska
Beata Borek

Barbara Dobosz

Barbara Duchowicz
Iwona Fritz
Ewa Gutkowska

Nazwa zajęć
„W podróży dookoła świata”
„Gimnastyka korekcyjna”
„Zajęcia czytelnicze”
„Kółko matematyczne” ,
wyjścia do kina 1x w miesiącu
„Przyjazna Dłoń”
„Kółko misyjne”
„Przyjazna Dłoń”
„Zajęcia plastyczne”
„W szkole można się bawić – gry planszowe i
łamigłówki dla uczniów” klas 1
„Angielski przez zabawę” dla 3ab
dla 3c

Barbara Grzegorzewska
,
Ewa Harasimowicz 1c
Dominika Jędzura

Julia Kokot
Katarzyna Karczewska
Katarzyna Kempny
Magdalena Liszka
Bożena BiernackaOrszulik
Jolanta Prusek
Jolanta Rybka
Małgorzata Sadowska
Anna Sobolewska
Robert Taraszkiewicz
Jadwiga Witek
Maria Wybieralska
Iwona Zych

„Kolorowe koła”
„Gry i zabawy matematyczne”
„Przyjazna Dłoń”
„Rozwijamy pasje i talenty”
„Przyjazna Dłoń”
„Kolorowe koła”
„Gry i zabawy matematyczne”
„Przyjazna Dłoń”,
„English is fun” zajęcia rozwijające dla kl 6
dla kl 4s
„Matematyka jest łatwa”
„Kółko polonistyczne” / „Gry logiczne”
„Kółko polonistyczne”,
konsultacje polonistyczne
,,Poznaj Biblię” kl 5,6,7
„Logiczna matematyka”
„Tajemnice przyrody”
„Gry i zabawy sportowe”
„W zdrowym ciele zdrowy duch – zajęcia
sportowe”
„Gry i zabawy ruchowe”
„Muzykowanie”
„Klub Miłośników Historii”
„Przyjazna Dłoń” 4-6 kl
„Salonik Literacki”

termin
czwartek 6l s. 8
wtorek 1l kor
poniedziałek 7l s. bib
wtorek 8l s. 9
czwartek 8l s.9
sobota godz. 9 salka
parafialna
wtorek 8l s.17
wtorek 3l s. 7
wtorek 2l, gab.pedag.
czwartek 6l s. 8
I i III tydz.
wtorek 2l I i III tydz s.
27
środa 8l s. 8
piątek l 8 s.8
piątek 3l sala zabaw
środa 5l s. 28
wtorek 8l s. 10
poniedziałek 5 l s.30
wtorek 2l s. 19,
poniedziałek 6l s. 17
czwartek I i III tydz .
II i IV tydz s. 17
wtorek 1l s. 17
poniedziałek 7l s. 7
środa 8l, s. 14
czwartek 7l s.14
czwartek 1l, s. 30
piątek 7l s.19
czwartek 1l s.14
1l środa s.25
środa 3l kor
poniedziałek 3l s.
czwartek 1l s. gimn
piątek 1l, s.17
czwartek 7l s.18
środa 7l s.18
wtorek 1l, s.28

Wyjścia na basen do Pałacu Młodzieży w ramach zajęć z programu „Przyjazna Dłoń” w
uzgodnionych terminach – sobota godz. 9:15

