Zajęcia dodatkowe
w roku szkolnym 2017/2018
Lp.

Nazwisko i imię

Terminy

1.

Barton Piotr

środa 15.10 pokój nauczycielski

2.

Cyman Agnieszka

czwartek 15.15 (ćwiczenia powtórzeniowe z wos i historii, także powtórki

3.

Czarnecka Mariola

czwartek 15.15; poniedziałek 13.25

4.

Drożański Marek

5.

Falkowska Angelika

6.

Gesse Witold

dla maturzystów)

środa 7.10

matura ustna/pisemna, konsultacje dla uczniów mających problemy w nauce/dla
uczniów zdolnych, chcących poszerzyć swoją wiedzę

środa 8.00 - 8.45

zajęcia dla maturzystów z matematyki ( rozwiązywanie zadań maturalnych) zajęcia wyrównawcze dla pozostałych klas w/g potrzeb uczniów
czwartek 15.10 sala 313A
Zajęcia przygotowujące do egzaminu praktycznego E.12

poniedziałek 8.00 - 8.45

Zagadnienia:
- doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem;
- syntezy epok literackich;
- ćwiczenia: stawianie tezy, argumentowanie, wnioskowanie (matura pisemna);
- ćwiczenia kompozycyjne (matura ustna i pisemna);
- tworzenie dłuższych wypowiedzi ustnych - komponowanie ustnej wypowiedzi
maturalnej;
- analiza dzieła malarskiego, rzeźby.

7.

Graczyk Agnieszka

8.

Grudzińska Anna

środa 16.05 - 16.50 sala 142

9.

Kankowska Dominika

wtorek 15.10 sala 230.
czwartek godz. 12.40-13.25 i czwartek od godz. 15.10 - w miarę
potrzeb.

10.

Klawikowski Tomasz

Tematyka zajęć dodatkowy - utrwalenie i powtórzenie materiału lekcyjnego,
zagadnienia dodatkowe z uczniami słabymi i zdolnymi, przygotowywanie do
egzaminu zawodowego E.07, E.08 i E.24.

11.

Konecko Katarzyna

czwartek 15.10 spotkania dla maturzystów, uczniów słabych, zdolnych
czwartek 13.25 - 14.20

4fT - Rozwiązywanie zadań maturalnych na PR
wtorek 8.00 - 8.45 - pozostałe klasy - Utrwalenie wiadomości z matematykiwyrównywanie braków.
3aT -Wyrównanie braków po klasie 2.
środa 15.15 - 16.00 (sala 229) - Zajęcia dodatkowe/ konsultacje dla
wszystkich chętnych z moich klas 1-3
czwartek 8.00 - 8.45 (sala 229)- zajęcia dla maturzystów z matematykizakres rozszerzony;
czwartek 8.55 - 9.40 (sala 229)- zajęcia dla maturzystów z matematykizakres podstawowy;

12.

Kotkowski Leszek

13.

Krot Wioleta

14.

Krzemiński Michał

poniedziałek 15.15 - 16.00 - Pomoc uczniom słabym

Kubińska Bożena

sobota - godz. 8.00 - Trening Sportów Obronnych zajęcia
ogólnorozwojowe, przygotowywanie młodzieży do Zawodów Ogólnopolskich
Sprawni jak żołnierze, trening strzelecki, ćwiczenia z pierwszej pomocy, rzut
granatem.

15.

poniedziałek 15.15 - 16.45

16.

Litzbarski Sławomir

Praca z uczniem słabym - dodatkowe zajęcia z łączenia układów.
Praca z uczniem zdolnym - poszerzanie wiedzy z zakresu maszyn elektrycznych
i układów sterowania stycznikowego.

17.

Misiaczyk Agnieszka

poniedziałek godz. 15.15 - 16.00 przygotowanie do matury ustnej z j.

18.

Moza Leon

czwartek 14.25 – 16.00 s. 146, SGR

angielskiego.

czwartek 8.00 sala 120

19.

Nicińska Iwona

20.

Pallach Joanna

Tematyka zajęć:
1.Synteza- epoki literackie.
2.Doskonalenie umiejętności analizy i interpretacji tekstów literackich i tekstów
kultury.
3.Doskonalenie umiejętności rozpoznawania środków stylistycznych i określania
ich funkcji.
4.Stosowanie wiedzy o języku, budowie dzieła literackiego, dzieła sztuki w
procesie historycznoliterackim przy odczytywaniu utworów literackich i dzieł
sztuki.
5.Doskonalenie umiejętności tworzenia pisemnej i ustnej wypowiedzi
argumentacyjnej.
6.Doskonalenie umiejętności tworzenia tezy interpretacyjnej i argumentowania.
7.Kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.
8.Kształcenie umiejętności komponowania dłuższych wypowiedzi pisemnych.
9.Przekształcanie tekstu własnego i cudzego: streszczanie, rozwijanie,
cytowanie.
10.Doskonalenie kompetencji nadawczo- odbiorczych.
11.Kształcenie umiejętności posługiwania się poprawną polszczyzną, dbania o
kulturę języka.
12.Ćwiczenia w przygotowaniu i wygłaszaniu ustnego monologu na wskazany
temat.

piątek 15.10-16.00 sala 135 (zajęcia wyrównawcze z fizyki i pp)
wtorek 15.15 sala 236

21.

Partyka-Żminko Ewa

22.

Przybylski Paweł

Tematyka - wg zgłaszanych potrzeb uczniów
klasy 1:
1. Podstawy programowania w języku Java
- algorytmy liniowe, warunkowe i iteracyjne
- definiowanie własnych typów danych
2. Programowanie obiektowe
- definiowanie klas, składowych klas
- dziedziczenie klas
klasy 2:
1. Programowania w języku JavaScript i PHP:
- algorytmy liniowe, warunkowe i iteracyjne
- definiowanie własnych funkcji, korzystanie z funkcji wbudowanych
- obsługa formularzy
klasy 3:
1. Programowanie obiektowe
- definiowanie klas, składowych klas
- dziedziczenie klas
2. Obsługa baz danych
poniedziałek 14.25 - 16.00 Warsztaty z elektroniki praktycznej (zajęcia
dodatkowe z elektroniki)

23.

Rojewski Przemysław

czwartek 15.15 - 16.45 Koło naukowe dwa razy w miesiącu, sala 245

24.

Rychert Krystian

piątek 15.15 - 16.00

25.

Schulz Agata

poniedziałek 8.00 matura ustna

26.

Smentek Magdalena

poniedziałek 15.15, wtorek 15.15 zajęcia dla maturzystów

27.

Staszkiewicz Aleksander

Tematyka związana z ćwiczeniami do matury ustnej i pisemnej
poniedziałek 7.00 zajęcia doskonalące i rozszerzające umiejętności
komunikatywne z języka niemieckiego dla uczniów klas pierwszych
piątek 8.55 - 9.40 przygotowanie maturalne: komunikowanie z
egzaminatorem na egzaminie ustnym. Zadania i ćwiczenia w 15 obszarach
językowych opisanych w informatorze O EGZAMINIE MATURALNYM
Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

28.

Szmigiel Piotr

poniedziałek 8.00 - 8.45 - sala 220 (B)

29.

Tomczak Jacek

wtorek 16.15
poniedziałek 8.00, zajęcia z j.ang dla uczniów zdolnych
głównie 1cT) s.127
piątek 11.45, konsultacje dla maturzystów, głównie 4 bT
s. 127

30.

Wołowska Justyna

31.

Zabłońska Barbara

poniedziałek 14.25

32.

Zawadzki Jarosław

piątek 15.15, tematyka: przygotowanie do egzaminu E12, E13.

spotkania z maturzystami przygotowującymi się do egzaminu z geografii

