
HARMONOGRAM ZAJĘĆ DODATKOWYCH

przedmiot prowadzący nazwa zajęć adresaci termin, miejsce

Koło Języka Polskiego wszyscy uczniowie odbywający 
zajęcia z nauczycielem

piątek,  godz. 7.00-7.45, s. 45mgr J. Bajer

Staszicowskie Kino Konesera zainteresowani uczniowie 2-3 spotkania w roku, czwartek, 
godz. 18.00, s.122

mgr A. Charuza-
Siechowska

Koło Języka Polskiego zainteresowani uczniowie 
odbywający zajęcia z języka 
polskiego z nauczycielem

czwartek, godz. 14.35-15.30, s. 80

Koło Języka Polskiego uczniowie klas gimnazjalnych wtorek, godz. 14:40-15:25, s. 44mgr A.  Dolińska-
Konina

Konsultacje przedmiotowe wszyscy uczniowie odbywający 
zajęcia z języka polskiego z 
nauczycielem

wtorek, godz. 15:35-16:20, s. 44

Konsultacje przedmiotowe wszyscy uczniowie odbywający 
zajęcia z nauczycielem

środa, godz. 14:40-15:25 (ewentualnie 
w miarę potrzeb – do 16:20), s. 66

Warsztaty maturalne zainteresowani uczniowie z klas 
maturalnych (poziom podstawowy)

co druga środa, godz. 14:40-16:20
 (od listopada), s. 66

mgr M. Orczyk

Staszicowskie Kino Konesera zainteresowani uczniowie 2-3 spotkania w roku, czwartek,
 godz. 18.00  s. 122

Koło Języka Polskiego uczniowie kl. 3GB piątek, godz. 13:50-14:35, s. 65

Konsultacje przedmiotowe wszyscy uczniowie odbywający 
zajęcia z nauczycielem

poniedziałek, godz. 7:10-7:55, s. 65

j. polski

mgr B. Strączek

Koło Olimpijskie Dyscyplin Humanistycznych zainteresowani licealiści terminy uzgadniane indywidualnie



wiedza

o kulturze

dr P. Ciećwierz Koło kulturoznawcze 

(antropologia, literatura, film)

zainteresowani uczniowie co druga środa, godz. 15:30, s. 122

Warsztaty maturalne (zakres rozszerzony) maturzyści poniedziałek, godz. 7:10, s. 64

Konsultacje przedmiotowe zainteresowani uczniowie                           środa, godz. 7:10, s. 76

mgr G. Budak

Koło Języka Angielskiego (przygotowanie do 
olimpiad, konkursów i egzaminów językowych)

zainteresowani uczniowie czwartek, godz. 13:50-15:25

Koło Języka Angielskiego gimnazjaliści piątek, godz.7:10-8:00 lub 

czwartek od godz.14:40, s. 64

mgr M. Karlik

Konsultacje przedmiotowe licealiści piątek, godz.13:50-14:35, s. 64

Koło  Młodych Anglistów zainteresowani uczniowie w  terminie ustalonym z uczniamimgr A. Kiełtucka

Koło Języka Angielskiego zainteresowani uczniowie w  terminie ustalonym z uczniami

Konwersacje zainteresowani uczniowie poniedziałek, godz. 13:40

Warsztaty maturalne zainteresowani uczniowie piątek, godz. 13:40

mgr L. Morawa

Konsultacje przedmiotowe zainteresowani uczniowie czwartek ok. godz. 13:20

Koło Języka Angielskiego gimnazjaliści wtorek, godz. 14:40-15:40, s. 11

Warsztaty maturalne II i III kl. LO co drugi czwartek, godz. 14:40-16:10, 
s. 11

mgr A. Ryłek-
Kostowska

Konsultacje przedmiotowe zainteresowani uczniowie co drugi czwartek, godz.14:40-16:10, 
s. 11

Warsztaty maturalne maturzyści terminy ustalane indywidualnie, s.132

j. angielski

mgr M. Stecka

Konsultacje przedmiotowe zainteresowani uczniowie czwartek, godz. 7:10 – 8:30, s. 8



Konsultacje przedmiotowe zainteresowani uczniowie wtorek, godz. 13:50-14:35, s. 77mgr K. Tkaczyk

Koło Języka Angielskiego zainteresowani uczniowie wtorek, godz. 14:40-15:25, s. 77

Odyseja Umysłu zainteresowani uczniowie poniedziałek, godz. 14:40-15:25, s. 132mgr K. Widera

Warsztat gramatyczno-konwersacyjny uczniowie 3Hum2 wtorek, godz. 14:40-15:25, s. 132

Konsultacje przedmiotowe licealiści wtorek, godz. 15:30-16.15, s. 63
j. francuski

mgr J. Augustyn

Koło Języka Francuskiego gimnazjaliści wtorek, godz. 7:15 – 8:00, s. 63

j. hiszpański mgr P. Opoka Koło Języka  Hiszpańskiego uczniowie kl. I i II LO co drugi piątek, godz. 7:15, s. 55

Koło językowe „Z językiem rosyjskim za pan 
brat”

gimnazjaliści czwartek, godz.14:35-15:20, s. 67

j. rosyjski

mgr A. Kaczyńska

Konsultacje dla maturzystów i uczniów klas II 
liceum

licealiści poniedziałek, godz. 15:30-16:15,  s. 67

Koło Języka Niemieckiego maturzyści poniedziałek, godz.14:40 – 15:25, s.132
j. niemiecki

dr M. Dudek

Koło Języka Niemieckiego gimnazjaliści poniedziałek, godz. 15:30-16:15,  s. 132

Konsultacje przedmiotowe gimnazjaliści środa, godz. 14:40-15:25, s. 75mgr  S. Dziewięcka

Warsztaty maturalne licealiści w  terminie ustalonym z uczniami

dr P. Matyszkiewicz Konsultacje przedmiotowe gimnazjaliści wtorek, godz. 14:40-15:25
WOS/historia

mgr K. Winiarski Warsztaty maturalne licealiści w  terminie ustalonym z uczniami

Warsztaty maturalne (zakres rozszerzony) 3MAT1, 3BC2 wtorek, godz. 14:40-15:25, s. 47mgr A. Borgieł-
Wodzicka

Konsultacje przedmiotowe 3MAT1, 3BC2 wtorek, godz. 8:00-8:45, s. 47

Koło Matematyczne 1a środa, godz.15:35-16:20, s. 52mgr J. Grzywnowicz

Konsultacje przedmiotowe licealiści poniedziałek, godz. 14:40-15:25, s. 52

Warsztaty maturalne (zakres podstawowy) 3HUM poniedziałek, godz. 8:00-8:45, s. 63

matematyka

mgr B. Kamińska-
Mrozek

Konsultacje przedmiotowe 1c2 środa, godz. 14:40-15:25, s. 47



Konsultacje przedmiotowe uczniowie odbywający zajęcia z 
nauczycielem

poniedziałek, godz.7:10-8:00, s. 45mgr W. Pawlicka

Warsztaty maturalne (zakres podstawowy) 3BC1 piątek, godz. 14:40-15:25, s. 46

Koło matematyczne 3GB wtorek, godz.14:40-15:25, s. 48mgr M. Plewnia

Koło matematyczne / Konsultacje 2MAT2, 1b1 piątek, godz.14:40-15:25, s. 48

mgr G. Walotek Konsultacje przedmiotowe 1c1 piątek, godz.13:50-14:35, s. 46 

Koło Fizyczne gimnazjaliści piątek, godz.8:00-8:45, s. 83

Fizyczne Koło Olimpijskie licealiści piątek, godz. 12:55-13:40, s. 83

Kurs "Zerowy Rok Studiów" w ramach 
współpracy z AGH w Krakowie

zainteresowani licealiści czwartek, godz. 13:50-15:25, s. 83

mgr K. Nessing

Konsultacje przedmiotowe zainteresowani uczniowie poniedziałek, godz. 7:00-8:00, s. 83

Koło Fizyczne gimnazjaliści środa, godz.14:40-15:25, s. 82

Warsztaty maturalne maturzyści wtorek, godz.14:40-16:20, s. 82

fizyka

mgr K. Wilk

Konsultacje przedmiotowe zainteresowani uczniowie poniedziałek, godz.14:40-15:25,   s. 82

dr R. Hassa Konsultacje przedmiotowe zainteresowani uczniowie poniedziałek, godz. 14:45 – 15:35, s.86

czwartek, godz. 13.50 - 14.35, s.86

Warsztaty maturalne 3BCh1 poniedziałek, godz. 7:10 – 7:55, s.88

wtorek , godz.14:45 – 15:35, s.88

mgr B. Jaromin

Konsultacje przedmiotowe zainteresowani uczniowie czwartek, godz. 7:10 – 7:55, s.88

Konsultacje przedmiotowe zainteresowani uczniowie czwartek, godz. 14:45 – 16:25, s.88

chemia

mgr M. Morkis

Koło Chemiczne zainteresowani uczniowie terminy ustalane indywidualnie

biologia
mgr A. Kapica Konsultacje przedmiotowe zainteresowani uczniowie czwartek, godz. 7:10 (1 czwartek 

miesiąca), s. 73



Koło Biologiczne gimnazjaliści czwartek, godz. 7:10 (2 razy w miesiącu 
- 3 i 4 tydzień), s. 73

Warsztaty maturalne maturzyści piątek, godz. 14:45 - 17:00 (1 raz w 
miesiącu - 4 tydzień), s. 73

Biologiczne Koło Olimpijskie zainteresowani uczniowie środa, godz.7:00-8:00, s. 84

Konsultacje przedmiotowe zainteresowani uczniowie czwartek, godz. 7:10-8:00 (1 czwartek 
miesiąca), s. 84

Koło Biologiczne gimnazjaliści wtorek, godz.7:10-8:00 (2 razy w 
miesiącu - 2 i 4 tydzień), s. 84

dr E. Mróz

Warsztaty maturalne maturzyści piątek, godz.14:45 - 17:00 (1 raz w 
miesiącu - 4 tydzień), s. 84

Koło Geograficzne gimnazjaliści środa, godz. 14:40-15:25, s.74
geografia

mgr K. Warzyszak-
Koprowska

Konsultacje przedmiotowe licealiści wtorek, godz. 14:40-15:25, s.74

mgr I. Bałtrukiewicz SKS (piłka siatkowa) zainteresowani uczniowie poniedziałek, godz.15:35-16:20, hala

środa, godz. 14:40-16:20, hala

Trening personalny / konsultacje      zainteresowani uczniowie wtorek, godz. 12:55-13:40, halamgr W. Garnik

SKS (zespołowe gry sportowe) zainteresowani uczniowie wtorek, godz. 15:35-16:20, hala

SKS (siłownia) zainteresowani uczniowie poniedziałek, godz.13:40-14:25, 
siłownia

SKS (piłka nożna / piłka ręczna) zainteresowani uczniowie piątek, godz. 13:50-15:25, hala

mgr P. Grabowski

SKS (siłownia) / konsultacje zainteresowani uczniowie piątek, godz.15:35-16:20, siłownia

mgr D. Kantor Piłka koszykowa zainteresowani uczniowie czwartek, godz. 14:40-15:25, hala

Piłka siatkowa/konsultacje zainteresowani uczniowie poniedziałek, godz. 13:40-14:25, hala

wychowanie 
fizyczne

mgr J. Mizerski

Piłka siatkowa zainteresowani uczniowie środa, godz.14:40-16:20, hala



mgr A. Morawska Trening personalny/konsultacje zainteresowani uczniowie poniedziałek, godz.13:50-14:25, hala

mgr A. Matusewicz Szkolny Klub Wolontariatu zainteresowani uczniowie piątek, godz.14:40-15:25, hala
religia

ks. dr D. Piasecki Koło Języka Łacińskiego zainteresowani uczniowie wtorek, godz.15:35-16:20, hala


