świetlicowe
Realizacja godzin w ramach art.42 Karty Nauczyciela na rok szkolny 2015/2016 – semestr II
Świetlicowe
Imię I Nazwisko

wspomaganie świetlicy

z kim

Beata Broda
Dariusz Skrzyniarz

świetlica
Zajęcia sportowo-rekreacyjne

IB, IF
IF,IE,IA

Urszula Sobota
Jerzy Starnawski
Anna Stępień
Lidia Stobierska

Zajecia sportowo-rekreacyjne
Zajęcia świetlicowe
Zajęcia świetlicowe
Zajęcia świetlicowe

klasy I
IF,ID,IB
IC,IIE,IIIB
IIIF
IIIE

kiedy
piątek l.1
czwartek l.8

gdzie

s.9
hala sportowa
wtorek 14.40-15.25 przewiazka
pon.l.7
s.2
wtorek l.1
świetlica
wtorek l.1
biblioteka
czwartlek l.1
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świetlicowe
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Wspomagające
Realizacja godzin w ramach art.42 Karty Nauczyciela na rok szkolny 2015/2016 –
semestr II
Wspomagające
Imię I Nazwisko
Jolanta Bogacz
Agnieszka Czarnecka

Danuta Dzudzik-Pycia
Małgorzata Dziura
Wioletta Ignatowicz

Ewa Kowalczuk
Ewelina Faracik
Regina Warska
Dorota Hołda
Helena Jeżów

Alina Kmita
Elżbieta Krawczyk

praca z uczniem trudnym
opieka pedagogiczna wg potrzeb
Przygorowanie do egzaminu
gimnazjalnego z j.
niemieckiego
praca z uczniem mającym
trudności
praca z uczniem mającym
trudności
rozmowy indywidualne z
uczniami ich rodziacami, interwencje na terenia szkoły
praca z uczniem mającym
trudności w nauce
zajęcia indywidualne z
uczniami
praca z uczniami mającymi
trudności w nauce
praca z czniem mającym trudności
przygotowanie do egzaminu

z kim

kiedy

w/g potrzeb
IIIA

poniedziałek
środa
czwartek l.8

pokój pedagog.
s.24

według potrzeb

środa l.8

s.19

według potrzeb

poniedziałek l.8

s.21

według potrzeb

środa l.8

s.9A

IIIF,IB
IE
IID

poniedziałek l.8,
wtorek l.7
piątek l.1

s.1
s.1

IID

piątek l.1

s.22

piątek l.7
Czwartek l.1
środa l.1
wtorek l.7
wtorek l.8
pon.l.7
wtorek l.8
środa l .1

s.3
s.3
s.8
s.8
s.8
s.6
s.6
s.1

IIIA
IIF
IIF
IF
IIIE
zajęcia z uczniami mającymi
IIIF
trudnosci
IID, IIE
Zajecia wspomagające kładące IIIE
nacisk na techniki egzaminacyjne
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gdzie

Wspomagające
Marcelina Ławik

czwartek l.1

świetlica

pon.13.35-15.05
piątek l.7
piątek l.8
pon.l.8
środa l.8

s. 3
s. 3
s. 3
s.18
s.18

Jolanta Piwowarska-Bazior Zajęcia wspomagające przygo- IB, ID
towanie do egzaminu
Mateusz Sobecki
Zajęcia wyrównawcze z chemii klasy I-III

środa l.7

s.17

pon.l.8-9

s.13

Urszula Sobota

Zajęcia wyrównawcze

s.19

Urszula Stańczyk
Marta Szarek

Zajęcie wyrównawcze
EDB – pierwsza pomoc

czwartek 14.4015.25
sroda l.8
według potrzeb
uczniów
wtorek l.7
wtorek l.8
piątek l.8

s.13

Jarosław Naziemiec
Joanna Nowak

Anita Pasich

Maria Włosek
Beata Zaczyńska

zajęcia przygotowująca do egzaminu gimnazjalnego
Zajęcia wspomagające przygotowanie do egzaminu
Przygotowanie do zaliczenia I
semestru, utrwalenie wiadomości
Przygotowanie do egzaminu
gimnazjalnego z j.niemieckiego

IIIE
IIID
IF
IIIE
IA
IIIB
IIIF,IIID

IA,ID

klasy I-III
chetni uczniowie
klas III
Fizyka -zajęcia wyrównawcze ID
Biologia– zajęcia wyrównawcze ID
Biologia\chemia
IID I IIE
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s.19

s.1, s.1
s.13

Rozwijające
Realizacja godzin w ramach art.42 Karty Nauczyciela na rok szkolny 2015/2016 –
semestr II
Rozwijające
Imię I Nazwisko
Barbara Borucka

Beata Broda
Monika Czapnik
Agnieszka Czarnecka
Krzysztof Drdzeń
Joanna Dróżdż
Beata Dubrownik

Danuta Dzudzik-Pycia
Małgorzata Dziura
Agnieszka Gryla
Anna Gęsiarz
Stanisław Kara
Ewa Kowalska
Dzariusz Szlachowski

praca z uczniem zdolnym,
rozwijanie zainteresowań
Realizacja projektu
edukacyjnego
Język francuski
zajęcia rozwijające
Projekt edukacyjny
zajęcia rozwijające
Realizacja projektu “Szule im
Wandel”
Zajecia rozwijające zdolności I
umiejetności językowe
Zespół taneczny VQD
100 DSH
Projekt Goethe Instytut “Szule
in Wandel”
Zespół gimnastyczny cheerliders

z kim

kiedy

gdzie

II E
III B
ID
II A
IIB,IA,IE,
IIA, IIB
IA,IIA,IIB

wg potrzeb

środa l.8
wg potrzeb
poniedziałek po l.6
według potrzeb

s.9

IA,IF,
IC,IID
uczniwie gimnazjum
IIE,IIIF,

wtorek l.7
czwartek l.1
środa l.8, według
potrzeb
pon.l.7, pt. l.8

s.10

Uczniowie gimnazjum

według potrzeb

s.12

Projekt edukacyjny
zajęcia rozwijajace wiedzę –
konkursy
Projekt edukacyjny “Schule im
Wendel”
Kółko informatyczne
Kółko informatyczne

IIA
według potrzeb

według potrzeb
poniedziałek

s.19
s.21

IIIC
IIIB
IC
ID

s.10

Grupa do bierzmowania, Koło
biblijne
Kółko wokalno-muzyczne

uczniowie klas III

piątek l.8, poniedziłek l.7
środa l.8
pon.l.1
środa l.7
środa, poniedziałek

zainteresowani
uczniowie

według potrzeb
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przewiązka
s.11

s.26
s.26
kościół

Rozwijające
Elżbieta Krawczyk
Piotr Król
Robert Woszczycki
Dorota Małodobry
Małgorzata Moskwa

Jolanta Napora
Jarosław Naziemiec
Ewa Pituch

Zajęcia kładące nacisk na
umiejetności egzaminacyjne
Zajęcia sportowo-rekreacyjne

Mariola Sosnowska
Urszula Stańczyk
Anna Stępień
Małgorzata Strzelec
Marta Szarek
Maria Włosek

wtorek l.8

s.20

ID

czwartek l.7

hala sportowa
dom parafialny
czytelnia

Przygotowanie do sakramentu klasy III
bierzmowania
Rozwijanie samorządności
zainteresowani
wśród uczniów
uczniwie
Przygotowanie do konkursów, zainteresowani
konsultacje wsprawie projektów uczniowie

poniedziałek
niedziela
pon.\piatek lub
według potrzeb
środa l.8,
poniedziałek l.8

Rozwijanie umiejętności gry w
piłkę siatkową
Zajęcia rowijajace umiejetności
matematyczne
Piłka siatkowa

zainteresowani
uczniowie
IIB

piątek l.8,

klasy I-III

poniedziałek po l.7

IA

co drugi czwartek
l.8,
co drugi piatek l.1
środa według kalen- hala spordarza imprez
towa

Jolanta Piwowarska-Bazior zajęcia rozijajace zdolności
językowe
Marek Podyma

IIIA

IIB
Piłka ręczna chłopców,wyjazdy zainteresowani
na zawody sportowe I imprezy uczniowie
spostowe
Kółko matematyczne
IC
IIIB
Realizacja projektu , zajęcia
IC
rozwijające
Zajecia plastyczno-dekorator- ID,IIE,IB
skie
Kólko polonistyczne
IIIB
Zajęcia sportowo-rekreacyjne zainteresowani
uczniowie
Fizyka- zajęcia rozwijające
IB

piatek l.1

s.18
s.3
hala sportowa
s.5
hala sportowa
s.17

piątek l.1
czwartek l.8
wtorek l.8

s.7

środa l.7

świetlica

wtorek l.1
wtorek l.7
lub czwartek l.8
wtorek l.8

s.5
przewiązka
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s.19

s.16

