
 

 

Kółka, konsultacje i zajęcia wyrównawcze 
* konsultacje - czas zadeklarowany przez nauczyciela, kiedy uczeń może przyjść i poprosić o wytłumaczenie, poprawić ocenę, poprosić o dodatkowe 

materiały.  

** zajęcia wyrównawcze - forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej - adresowane do uczniów zgodnie z ustaleniami z wychowawcą i dyr.  - NA 

PODSTAWIE WNIOSKU! - druki u wychowawców, pedagogów i na portierni. Ważne - uczeń, który na wniosek rodziców lub swój zostanie zakwalifikowany na 

zajęcia wyrównawcze nie może z nich zrezygnować - są to dla niego zajęcia obowiązkowe.  

*** kółka -rozwój zainteresowań, przygotowanie do konkursów i olimpiad itp 

Zanim przyjdziesz na zajęcia po raz pierwszy skontaktuj się z nauczycielem prowadzącym przez e-dziennik i potwierdź miejsce i godzinę. 

Zajęcia wyrównawcze i kółka mogą być “skasowane” jeśli nie będzie odpowiedniej liczby chętnych  

 

nazwisko i imię 
nauczyciela 

konsultacje  
* 
 

zajęcia wyrównawcze  
** 

 

kółka, warsztaty, laboratoria ,  
zajęcia rozwijające -  

*** 
 

Biernacka Iwona 

konsultacje - wtorek 8 godz. lek.  (w 
zależności od potrzeb, po wcześniejszym 
uzgodnieniu z nauczycielem) sala G214 
Przygotowanie do matury z matematyki 3g - 
wtorek 8 godz. lek. 
Przygotowanie do matury z matematyki 3e - 
środa 3 godz.lek 
3a - piątek 3 godz. lek 
Sala G214 

matematyka, zajęcia wyrównawcze dla klas II środa 
8 godz. lek. (w zależności od potrzeb, po 
uzgodnieniu z nauczycielem) 
sala G214 

Kółko matematyczne “Matematyka się liczy” 
środa 7 godz. lek.  
Sala G214 

Bilyk Kateryna 
konsultacje (w miarę potrzeb, po 
uzgodnieniu z uczniem) 

  

Burczycka Agnieszka 
Konsultacje/poprawy klasy III - piątek 8 
godz. lek. sala 207 

Zajęcia wyrównawcze dla kl.II (1h tyg- 
piątek 8 godz. lek. sala 207) 
 

“Rozgadaj się przed maturą” 
(próbna matura 1:1 przerwy tutoringowe) dla 
chętnych kl. 3e, 3f, 3g po uzgodnieniu z 
nauczycielem, sala 207 

Chlewicka Bożena - - 
Piłka ręczna dla dziewcząt oraz piłką siatkową 
dla chłopców.(1 godzina w tygodniu) 



 

 

poniedziałek 8 lekcja(pażdziernik i listopad) i 
wtorek 9 lekcja( grudzień-maj), hala sportowa 

Chorąży Joanna 

dla maturzystów - środa 7.lekcja, piątek 6 
lekcja (obie godziny po wcześniejszym 
umówieniu się); dla pozostałych w razie 
potrzeb 

- 
warsztaty artystyczne - poniedziałek co drugi 
tydzień, 6 i 7.lekcja, sala 112 

Czosnecki Tadeusz - - 

Siłownia - 2 x 1,5 godz  poniedziałki i środy 
oraz siatkówka 2x2 godz  środy i czwartki. 
Treningi piłka ręczna 1 godz tyg. (październik -
listopad) 

Darzyńska Anna konsultacje - środa 8 lekcja   

Fatyga Tomasz 
Przygotowanie do matury z informatyki  
środa 7h lekcyjna 
 

matematyka 1f- środa 6h lekcyjna 
 Przypomaty i inne zajęcia doszkalające (1-2 godziny 
w tygodniu) 
 

organizowanie wyjść uczniów na wykłady  z 
fizyki , informatyki. 

Filipek Justyna konsultacje dla klasy 2a zajęcia z matematyki dla Olgi F.  

Fill Przemysław etyka,filozofia; czwartek - 7.15 etyka,filozofia; czwartek - 7.15 etyka,filozofia; czwartek - 7.15 

Galas Agata tak 
Przygotowanie do matury z języka angielskiego lub 
w razie potrzeby hiszpańskiego (1godz.) 

 

Gembska Katarzyna konsultacje, wtorek, 8 lekcja ,   
warsztaty dziennikarskie, praca nad gazetką 
szkolną 

Głasek Katarzyna 
konsultacje język angielski i hiszpański  (1 
godz.) wtorek 7 lub 8 lekcja po 
wcześniejszym umówieniu. 

 - 

Goździewska Dorota 
tak, 1h w tygodniu, w zależności od potrzeb 
kl. 1c,g i 3e; wtorek 7.15 

  

Grabowska Anna Konsultacje - poniedziałek 8lekcja 
 
 

Kółko matematyczne-Matematyka jest 
ciekawa - poniedz. 2 lekcja 
Taniec - 2lek. wtorek 

Gutowska Katarzyna 

Przygotowanie do matury z jęz. rosyjskiego: 
wtorek 6 godz. lekcyjna w zależnosci od 
potrzeb 
 

Zajęcia dodatkowe wyrównawcze dla wszystkich 
uczniów język francuski rosyjski   piątek 8godz lek 
lub środa 7godz.lek w zależności od potrzeb po 
uzgodnieniu z nauczycielem 

 



 

 

 
 

Jarosz-Dobieszewska 
Dorota 

konsultacje 
-historia 
środa 7  godz. lekc.( co drugi tydzień- 
obowiązuje wcześniejsze zgłoszenie) 

  

Jaworska Ewa   
kółko strzeleckie, przygotowanie do zawodów 
(termin do ustalenia) 

Kaczmarczyk Piotr   
Treningi koszykarskie dla chłopców - 2xtyd w 
okresie listopad - grudzien 

Kaliszewska Anna 
konsultacje - poniedziałki 8 lekcja (chętni 
muszą potwierdzić obecność w dniu zajęć 
po czwartej lekcji) 

 

przygotowanie do matury - biologia  
poniedziałki 7 lekcja(ponieważ czekam na 
klasę- konieczne potwierdzenie obecności w 
dniu zajęć po czwartej lekcji) 
 
organizacja wyjść na warsztaty i wykłady 
UKSW, BIOCEN, UW, Centrum Nauki Kopernik 
 

Kanderski Jarosław 

Przygotowanie do matury z matematyki kl. 3 
ACG 
Piątek 6,7godz. lekcja sala G206 
 

konsultacje, zajęcia dodatkowe, wyrównawcze dla 
kl.1H 

Poniedziałek,7 godz.lekcyjna sala G206 

konsultacje, zajęcia dodatkowe, 
wyrównawcze dla kl.1G  
Środa, 6 godz.lekcyjna 

Karpowicz Jolanta konsultacje - środa 8 lekcyjna.  

przygotowanie do matury- 
wos ( 1 godz.) czwartek 3 lekcyjna, sala 232, 
kl.3 adeh. 
 
Tajemnice ukryte w źródłach - koło 
historyczne ( 1 godz.) kl.2cde lub kl. 1. - 
wtorek 8 lekcyjna, sala 232. 
 
 

Kolczyńska-Filipowicz 
Marta 

Przygotowanie do matury ustnej 
środa 9 lekcja 

  



 

 

Konieczna Julia 
Jak zdać maturę z matematyki? - 
przygotowanie do egzaminu maturalnego 
(środa 8 i 9 godz lekcyjna) 

Pogotowie matematyczne - 1 godz, termin do 
ustalenia 

 

Kowalczyk Marta tak  doradztwo zawodowe 

Kowalczyk-Kozłowska 
Beata 

   

Kowalik Rafał 
przygotowanie do egzaminu maturalnego - 
zajęcia z historii i wosu dla maturzystów z 
klasy IIIG(piątek 8.00) 

konsultacje dla wszystkich uczniów: środa 14.55 
koło historyczno - turystyczne (rajdy i 
wycieczki) - projekt “Śladami walk Polaków o 
Niepodległość”(weekendy) 

Krawczykowska 
Renata 

konsultacje /poprawy  9 godz.  lekcyjna w 
środy (po wcześniejszym umówieniu) 

 
gazetka szkolna - sekcja angielska; 
przygotowanie do matury ustnej dla chętnych 
kl. 3B - czwartki 7 godz. lekcyjna  

Kretkiewicz Katarzyna   
TUS dla uczniów 
 

Krikotin Władysław tak, konsultacje dla maturzystów konsultację dla wszystkich uczniów: środa 14:50 koło przedmiotowe z fizyki 1b i 2b 

Krysińska Jolanta   
Treningi koszykarskie dla dziewcząt- 1h w 
tygodniu w okresie  listopad- grudzień. 

 
Kubit Agnieszka 

konsultacje piątek 7 godz lek (po umówieniu 
się z nauczycielem) - zaliczenia, poprawy, 
tłumaczenie niezrozumiałych treści 

  

Kucharczyk Piotr 
konsultacje w miarę potrzeb (termin 
konsultacji po ustaleniu z uczniem) 

  

Magdzik-Sadura 
Danuta 

konsultacje  - środa 9-ta godz. lekcyjna - w 
miarę potrzeb, po umówieniu z uczniem 

  

Markowska Agata tak  tak 

Morantowicz-Żak 
Aneta 

tak   

Munar Ernandes 
Karlos 

konsultacje-  
poniedziałek 7 godz. lekcyjna i piątek 8 
godz. lekcyjna. 
 

zajęcia (ewentualne)wyrównawcze   

Sabak Renata konsultacje z języka francuskiego: zajęcia (ewentualne)wyrównawcze wynikające z  



 

 

przygotowanie do matury: piątek 8 lekcja  połączenia grup: poniedziałek 7 lub 8 lekcja (po 
umówieniu się z uczniami) 

Sobańska Dorota 

zajęcia dla maturzystów (7, 8 lekcja w 
piątek) 
konsultacje dla klasy 2b (wtorek 1 lekcja - w 
miarę potrzeb) 
 

przypomaty dla klasy 1c (wtorek 8 lekcja) 
 
 
 

zajęcia dla klasy 2b wykraczające poza 
podstawę programową (czwartek 8 lekcja-po 
umówieniu się z uczniami) 
 
 

Sokulska-Fojucik 
Magdalena 

konsultacje polonistyczne piątek 9 lekcja   

Stępień Marek w zs 31   

Stokowska Magdalena 
konsultacje - 3f, 3c (język polski dla 
maturzystów) wtorek, 7. i 8. lekcja 

  

Szelenberg Agnieszka środa 8 lekcja   

Świderski Michał 
konsultacje: wtorek 1. lekcja (po 
wcześniejszym umówieniu się z uczniami) 

  

Walczak Bogumiła   

Warsztaty dla III D - wtorek 6 lekcja 
Warsztaty dla III A - wtorek 7 lekcja 
Organizowanie wyjść do Muzeum 
Narodowego 

Wilde Małgorzata 
Przygotowanie uczniów kl. III H do matury 
(1h tygodniowo), czwartek 2 godzina 
lekcyjna 

Po wcześniejszym umówieniu 
Organizowanie wyjść do teatru dla uczniów i 
nauczycieli 
Organizacja wraz z zespołem “Kina w auli” 

Wójcicka Alicja   
treningi siatkówki dla dziewcząt (rozwijanie 
zainteresowań)  
 wtorek 15:45-17:00 

Wróblewska-Lech 
Anna 

   

Wyrozembski Andrzej 
czwartek 8/9 lekcja 
+ skype wtorek 20.00 

Przypomat eksperymentalny 

dyskutarium społ-polit-ekon 
dla uczniów planujących studia na kierunkach 
społ-ekon-prawnych 
(termin do uzgodnienia, wstępnie wtorek 
16.00 , możliwe zajęcia przez Internet) – 



 

 

zbiórka w sekretariacie 

Zachwieja Anna wtorek 8 h lekcyjna środa 8 h lekcyjna 

organizacja warsztatów farmaceutycznych 
organizacja wyjść na UKSW,PW,UW ,ICHP 
organizacja warsztatów pierwsza pomoc dla 
klas 1 

Zawadzka Karolina   
Organizowanie wyjść do teatru dla uczniów i 
nauczycieli. 
Dyskusyjny Klub Książki 

Żewłakow Kamil    

    
 


