
 

 

WYKAZ ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH REALIZOWANYCH  
W ZESPOLE SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO  

W II SEMESTRZE  
ROKU SZKOLNEGO 2018/19 

 
 

Lp. Nazwa/Rodzaj zajęć Prowadzący Termin realizacji Sala/Miejsce 

1. Zajęcia mające na celu uzupełnienie wiedzy 
lub rozwój zainteresowań 
z matematyki. Przygotowanie do matury 

mgr Bożena Zając (dyrektor 
szkoły) 

Środa/ piątek 15:00-16:00  
lub 16:00-17:00       
*/ po uzgodnieniu z młodzieżą 

63 

2. Konsultacje z geografii i edb (w tym 
konsultacje przez Internet) 

mgr Jarosław Bloch Środa 11:20 – 12:30  
*/ po uzgodnieniu z młodzieżą 
lub E-konsultacje 

230 

3.  Zajęcia przygotowujące do egzaminów R.10, 
R.11 oraz zajęcia mające na celu 
uzupełnienie wiedzy lub rozwój 
zainteresowań . 

lek wet. Martyna Michałczak 
- Bojkowska  

Środa 13:25 – 14:10  16 

4. 
 

Zajęcia dodatkowe z historii i wos, mające 
na celu uzupełnienie wiedzy lub rozwój 
zainteresowań. 
Spotkania w ramach Klubu Kulturalnie 
Zakręconych ) 

mgr Agata Cegieła Czwartek 15:05 – 15:50  
 
*/ po uzgodnieniu z młodzieżą 

221 

5. Zajęcia mające na celu uzupełnienie wiedzy 
lub rozwój zainteresowań 
oraz przygotowujące do egzaminu 
zawodowego T.04, zajęcia warsztatowe 

mgr inż. Aleksandra 
Cymerys 

Środa 14:15 – 15:00  
 
*/ po uzgodnieniu z młodzieżą 
 

228 
 
 
 



 

 

cukiernicze*/ 
Zajęcia wyrównawcze z informatyki  

 
Czwartek 07:15 – 08:00  

 
71 

6. 
 

Zajęcia dla maturzystów ( biologia) dla klas 
IVa i IVb oraz zajęcia mające na celu 
uzupełnienie wiedzy lub rozwój 
zainteresowań */. 

mgr Katarzyna Dudek Środa 08:00 – 08:45  
          15:05 – 15:50 (IVa i IVb) 
*/ po uzgodnieniu z młodzieżą 

219 
 

7. 
 
 

Zajęcia przygotowujące do egzaminów 
R.10,R.11 oraz mające na celu uzupełnienie 
wiedzy lub rozwój zainteresowań. 

lek. wet. Aleksandra Kocot-
Chrzanowska 

Poniedziałek 15:00-15:45 
 

17 

8. 
 
 
 

Zajęcia dodatkowe z chemii. Przygotowanie 
do egzaminu maturalnego. 
Innowacja pedagogiczna: „Jem zdrowo – 
jem z głową”. 

mgr Anna Kuczyńska Sobota 1 raz w m-cu * 08:00-12:00 
 
Środa 1 raz w m-cu * od 15:00 
*/ po uzgodnieniu z młodzieżą 

7 
 
 
 

9. 
 
 

Zajęcia dla maturzystów (język angielski) kl. 
IVa i IVb oraz zajęcia mające na celu 
uzupełnienie wiedzy lub rozwój 
zainteresowań. 

mgr Bożena Kwiatkowska – 
Rak  

Wtorek 15:00-15:50 
*/ po uzgodnieniu z młodzieżą 

54 

10. Zajęcia przygotowujące do egzaminów 
zawodowych  oraz zajęcia mające na celu 
uzupełnienie wiedzy lub rozwój 
zainteresowań. 

dr n. wet. Wojciech Leitz Poniedziałek 15:00-15:45 16 

11. Zajęcia mające na celu uzupełnienie wiedzy 
lub rozwój zainteresowań 
Zajęcia dla maturzystów 

mgr inż. Izabela Łozicka Czwartek  klasy I       14:15 – 15:00  
                 klasy IV    15:05 – 15:50 
Piątek klasy II i III     15:05 – 15:50 

63 



 

 

12. Przygotowanie do matury z języka 
angielskiego oraz zajęcia mające na celu 
uzupełnienie wiedzy lub rozwój 
zainteresowań (zamiennie) 

mgr Katarzyna Macura  Cwartek 07:00 – 07:45 
*/  po uzgodnieniu z młodzieżą 

68 

13. 
 

Zajęcia dodatkowe z języka polskiego mgr Jarosław Marcinkowski Piątek 09:40 – 10:25 
*/  po uzgodnieniu z młodzieżą 

55 

14. Zajęcia zajęcia mające na celu uzupełnienie 
wiedzy lub rozwój zainteresowań z języka 
niemieckiego i angielskiego 

mgr Izabela Matyja Piątek 15:05 – 15:45 
*/  po uzgodnieniu z młodzieżą 

229 

15. 
Konsultacje z fizyki 

mgr Lidia Mrozek Czwartek 14:10 – 15:00 
*/  po uzgodnieniu z młodzieżą 

55 

16. 
  

Przygotowanie do egzaminu zawodowego 
T.3 /zamiennie z zajęciami uzupełniającymi 
wiedzę z technologii i techniki. 

mgr inż. Małgorzata 
Plesińska 

Wtorek 14:15 – 15:50 lub 15:05 – 16:35 
 */  po uzgodnieniu z młodzieżą 

58 

17. 
 

Zajęcia rekreacyjno - sportowe mgr Anna Pośpiech Wtorek 15:00 – 15:45 Sala 
gimnastyczna 

18. 
 

Zajęcia rekreacyjno - sportowe dr Dariusz Pośpiech Czwartek 15:50 – 16:35 Sala 
gimnastyczna 

19. 
 

Zajęcia mające na celu uzupełnienie wiedzy 
lub rozwój zainteresowań 

mgr inż. Ewa Rębacz  Poniedziałek 13:15 – 14:15  
*/  po uzgodnieniu z młodzieżą co 2 tyg. 
lub wg potrzeb 

230 



 

 

20. 
  

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna 
(techniki efektywnego uczenia się, 
doradztwo zawodowe) 

mgr Jolanta Rogulska –  
Panczykowska 

Czwartek 8:00 – 9:00 lub poniedziałek 
14:15 – 15:00 
 */ po uzgodnieniu z młodzieżą,  
również wg potrzeb 

Pokój pedagoga 

21. 
 

Zajęcia przygotowujące do egzaminów R.9, 
oraz zajęcia mające na celu uzupełnienie 
wiedzy lub rozwój zainteresowań 

mgr Jacek Sawicki Czwartek 15:05-15:50  
*/  po uzgodnieniu z młodzieżą 

3 

22. 
  

Szkolny Klub Wolontariusza 
Klub Biblioteczny „Kawiarenka Literacka” 

mgr Izabela Skąpska Poniedziałek/Wtorek/Środa 15:05-15:50  
*/  po uzgodnieniu z młodzieżą 

Biblioteka 

23. 
 

Zajęcia przygotowujące do matury) 
Zajęcia dodatkowe z języka polskiego, 
mające na celu uzupełnienie wiedzy lub 
rozwój zainteresowań 

mgr Mariola Weber Wtorek 8:00 – 8:45 lub 15:05 – 15:50 
Czwartek 15:05 – 15:50  
*/  lub w innym terminie wg potrzeb 
młodzieży 

6 

 
 


