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Zajęcia dodatkowe z matematyki dla uczniów klas 1eg, 2infA,
2infC, 3infA, 3infB.
(W czasie praktyk klas 3 termin może ulec zmianie.
Informacja wywieszona zostanie w sali 105)
Zajęcia przygotowawcze do matury rozszerzonej z języka
angielskiego.
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poniedziałek

1410

Ewelina KrysiakRoykiewicz

Przygotowanie do matury, egzaminu gimnazjalnego,
konkursów historycznych
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Elżbieta Kmita

Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego - klasa 3 a, gr.2
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Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego z matematykiklasa 3a, gr.1
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Poprawa prac pisemnych i uzupełnianie wiadomości - klasa
3a,

środa

800
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Poprawa prac pisemnych i uzupełnianie wiadomości z
bieżącego materiału
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Konsultacje z języka angielskiego.
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Dawid Sitek

Zajęcia dodatkowe - przygotowanie do egzaminu
zawodowego.
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Paweł Pawleta

Zajęcia dodatkowe - przygotowanie do egzaminu
zawodowego pion górniczy
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Przygotowanie do matury
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Zajęcia wyrównawcze z fizyki
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Bożena Jaksik

Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego chemii - klasa 3a i
3b
Wyrównanie braków i zaległości- klasy Technikum
Ewa Skoczylas
Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego
Agnieszka Bińczak
Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego
Konsultacje dla maturzystów dla klasy 4 EG
Sebastian Papuga
Konsultacje dla maturzystów dla klasy 4 MG
Konsultacje maturalne dla klasy 4 MG
Zajęcia dodatkowe lub poprawiające bieżące oceny z
przedmiotów geodezyjnych oraz podstaw kosztorysowania w
zależności od potrzeb indywidualnych, po uprzednim
dogadaniu dla klas 1eg, 3ego, 4eg, 2oze-eko - oze, 3ego - oze.
Marta
Wodzisławska
Zajęcia dodatkowe lub poprawiające bieżące oceny z
przedmiotów geodezyjnych oraz podstaw kosztorysowania w
zależności od potrzeb indywidualnych, po uprzednim
dogadaniu dla klas 1eg, 2oze-eko - oze.
Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego.
Barbara Bomba
Zajęcia dodatkowe dla uczniów technikum.
Beata KlichowskaZajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego
Brózda
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Co w Biblii piszczy

Małgorzata
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Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego dla gimnazjum
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zajęcia rekreacyjne- piłka siatkowa

środa

1330

Programowanie obrabiarek CNC
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Zajęcia ogólnorozwojowe - siłownia szkolna.
Zajęcia wyrównawcze z j.niemieckiego dla wszystkich
poziomów nauczania
Przygotowanie do matury z historii.
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Przygotowanie do egzaminy gimnazjalnego z historii i wos.
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Izabela Piszczek

Zajęcia dla maturzystów z j. angielskiego - poziom
rozszerzony.

środa
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Iwona Patschek

Przygotowanie uczniów do matury z fizyki.
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Iwona Pakosz

"Deutsch macht Spaß" -język niemiecki w praktyce.
zajęcia przygotowujące do matury rozszerzonej z geografii dla
klasy 4 ekonomicznej
zajęcia przygotowujące do matury rozszerzonej z geografii dla
klasy 4 ekonomiczno-geodezyjnej
poprawy, konsultacje
Przygotowanie do Matury z języka angielskiego
Zajęcia wyrównawcze
matematyka dla ucz. kl. I-III
matematyka kl.2eo
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zajęcia dla maturzystów (przygotowanie do matury)
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zajęcia dla maturzystów (przygotowanie do matury)
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zajęcia przygotowujące uczniów klasy II do egzaminu
zawodowego
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Jolanta Pucher

Zajęcia biblioteczne - Jak polubić lektury szkolne
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Beata GaszGrządziel

Zajęcia rekreacyjno-sportowe

poniedzialek
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Deutsch macht Spaß -język niemiecki w praktyce.
Zajęcia dodatkowe dla uczniów, którzy nie mieli języka
niemieckiego w gimnazjum
Zajęcia z koszykówki
Doskonalenie sprawności rachunkowej klas pierwszych.
Matematyka KROK PO KROKU przygotowanie do matury dla
kl czwartej
Doskonalenie sprawności rachunkowej uczniów
kl.pierwszych.
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