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Błaut Anna matematyka Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla klas 4a i 4b - czwartek, lekcja 6

2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla klas 7a i 7b - czwartek, lekcja 7

3. Koło matematyczne dla klasy 2a - piątek lekcja 6

Zajęcia odbywają się w sali 57 c

Comber Stanisław j. angielski Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla klasy 4d
środa,  godzina 12.45 – 13.30, sala 2b

Czaczuń Katarzyna doradztwo zawodowe czwartek, godzina 8.00 – 10.15, sala 53c

Dymek Marta biologia, przyroda Konsultacje dla uczniów: 
poniedziałek,  14.30 - 15.15 s. 60 c 

Koło biologiczne - przygotowanie do konkursu biologicznego
wtorek, godzina 15.15 – 16.00, s. 60c 

Trening przed egzaminem gimnazjalnym dla klas III gimnazjum
poniedziałek, godzina  8.00  - 8.45 s. 60 c



Filek Anna nauczanie wczesnoszkolne Zajęcia kreatywne “Mali artyści” dla klas pierwszych” 
środa g. 11.40 – 12.25. s.9b

Język polski dla obcokrajowców z klas pierwszych poniedziałek 
środa, godzina 12.30 - 13.15 s. 9b

Foremniak Adrianna j.angielski Zajęcia dla uczniów klasy 2a
(prace nad projektami edukacyjnymi, koło języka angielskiego):

poniedziałki godz.13.30, sala 14b

Gniewek Ewelina j. niemiecki Zajęcia rozwijające umiejętności językowe z j. niemieckiego:

piątki godz. 14.25, sala 61C

s. Górniewicz Magdalena religia
Zajęcia uzupełniające dla uczniów przygotowujących się do Konkursu Biblijnego, 
uzupełniających zaległy materiał, poprawiających oceny:             
piątek, godzina  13.45  (7 godz. lekcyjna), sala 42c

Gurgul Krystyna matematyka Zajęcia wyrównawcze i przygotowanie do egzaminu dla klas 3a, 3c, 3d:
czwartek,  godzina 14.25 – 15.15, sala 19b.

Koło matematyczne dla klas trzecich:
piątki godz. 12.45 - 13.30. w sali 19b



Jakubowska Agata j. polski Zajęcia wyrównawcze dla klas 4
wtorek, godzina 13:40-14:25, sala 29c

Jelonek Angelika wychowawca świetlicy Zajęcia plastyczne, gry i zabawy ruchowe 
wtorek, godzina 14.00 – 16.00; 

Gry i zabawy ruchowe / kino familijne 
piątek, godzina 13.30 – 16.00 

Latko Joanna psycholog
Wg strony http://sp149.edukonekt.pl/pedagogpsycholog,p-28.html

1. Poniedziałek 8.15-13.15 (dyżur dla rodziców 16.00-17.00, po wcześniejszym 

umówieniu się tel. lub przez Librus)

wtorek  8.00-13.45 

środa  8.30-14.30 

czwartek  11.00-15.00

piątek  8.00-12.15 (dyżur dla rodziców 8.00-9.00)

Oraz na zebraniach z Rodzicami w godzinach od 17.30 do 19.30

2. Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się i kompetencje emocjonalno-

społeczne. 

Klasa 4b wtorek 8.00- 8.45 (1 godzina lekcyjna)

Klasy 4a, ac, 4d  wtorek 12.45-13.30 (6 godzina lekcyjna)

Zajęcia odbywają się w sali 53c

http://sp149.edukonekt.pl/pedagogpsycholog,p-28.html


Lewandowska Marta chemia
Zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze z chemii dla uczniów klas 7 i 2 gimnazjum
Wtorek    godzina 7.00-7.45

Zajęcia uzupełniające z chemii 

Poniedziałek    godzina  7.15

Trening przed egzaminem      (od 26 lutego do 13 kwietnia  2018r)

Środa   godzina 7.00-7.45

Lorek Ewa informatyka, technika, 
zajęcia artystyczne, zajęcia
techniczne, zajęcia 
kreatywne

Zajęcia kreatywne dla kl. 4b: 
poniedziałek, godzina 12.45 - 13.30, sala 13c

Kółko techniczne 
czwartek (co 2 tyg.), godzina 15.20 - 16.50, sala 13c. 

Lubecka Joanna j. angielski, j. niemiecki Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego
środa, godzina 15.15, sala 63c 

(co dwa tyg. lub inny termin uzgodniony z uczniami)

Michalak Irena fizyka Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego 
poniedziałek, 8.00 – 8.45, sala 56c

Kółko fizyczne
wtorek. Godzina 14.30 – 15.15, sala 56c



Myrek Anna
wiedza 

o społeczeństwie,
wychowawca świetlicy

Zajęcia z małej motoryki 
poniedziałek, godzina 13.00 – 14.00, świetlica 
WOS 
piątki godzina 16.30 sala 39 c

Płaszewska Bożena nauczanie wczesnoszkolne Zajęcia kreatywne “ Myślę twórczo”
środa, godzina  11.40-12.25, sala kl. 1b

Płatek Monika plastyka
Konsultacje / Koło plastyczne: 
piątek, godzina (VIII godzina lekcyjna) 14:30 – 15.15 (co 2 tygodnie), sala 22c

Rajzer Dorota bibliotekarz Wg strony http://sp149.edukonekt.pl/biblioteka,p-31.html

Salamon Katarzyna wychowawca świetlicy „Koło sprawnej ręki” dla uczniów klas I i IV
wtorek (14.30 – 15.15) , czwartek (14.30 – 15.15), świetlica 

http://sp149.edukonekt.pl/biblioteka,p-31.html


Sobieniowska Aleksandra pedagog szkolny 

Wg strony http://sp149.edukonekt.pl/pedagogpsycholog,p-28.html

Pedagog prowadzi zajęcia specjalistyczne takie jak:
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (dla uczniów dyslektycznych)
w formie indywidualnych konsultacji w drugi i czwarty wtorek
od 14.30 do 15.20, 

- zajęcia rozwijające  umiejętności uczenia się w każdy wtorek
 od 13.45 do 14.30, 
- zajęcia rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne prowadzone
indywidualnie (do ustalenia z uczniami) w poniedziałek od
13.45 do 14.30
Wszystkie zajęcia odbywają się w sali 53c

Spiżak – Włodarczyk Elżbieta w-f Konsultacje (w-f, 1D) 
czwartek, godzina 17.00 – 18.00

Zajęcia ogólnorozwojowe dla klas 4 
Środa, godzina 16.30 (w-f, 1D) 

Staniszewska Justyna j. angielski Projekty edukacyjne, konsultacje: 
piątek, godzina 13.40 – 14.30, sala 21b
Czas trwania uzależniony od potrzeb uczniów 

http://sp149.edukonekt.pl/pedagogpsycholog,p-28.html


Sternak Halina matematyka Kółko matematyczne dla klas 3b i 3e
Przygotowanie do Małopolskiego Konkursu Matematycznego dla gimnazjalistów
wtorek, godzina 9 godzina lekcyjna (15.20 – 16.05) 

Zajęcia konsultacyjne  z matematyki
     klasa 2c, 1 i 3 wtorek miesiąca, 7 godz. lekcyjna (13.40 – 14.25)
     klasa 2e, 1 i 3 czwartek miesiąca, 9 godzina lekcyjna (15.20 – 16.05) 
     klasa 4c – czwartek 7 godz. lekcyjna (13.40 – 14.25) 

Zajęcia konsultacyjne dla klasy 3b i 3e
czwartek , 9 godzina lekcyjna (15.20 – 16.05) 

Synoradzka Anna j. angielski Zajęcia uzupełniające dla klasy 2 i 3 gimnazjum
poniedziałek, godzina 8.00 – 8.45, sala 15b

Kółko języka angielskiego dla klas czwartych:
czwartek, godzina 12.45-13.30, sala 15 b.

Szydłowska Joanna w-f I Semestr: 
p. koszykowa dziewcząt (przygotowania do zawodów międzyszkolnych) 

II Semestr: 
p. ręczna dziewcząt i chłopców (przygotowania do zawodów międzyszkolnych). 

środa, godzina 15.15 – 16.00, sala 10d



Tota Ewa j.polski, zajęcia kreatywne Konsultacje z j. polskiego
piątek godzina 12.30 - 14.30, Sala 30c 

Zajęcia kreatywne 
poniedziałek, godzina 12.45 – 13.30 

Trojak Agnieszka wychowawca świetlicy „Krąg głośnego czytania” - kółko literackie, klasy SP
środa, godzina 14:00- 15:00 (świetlica) 

“Spotkania ze sztuką” - kółko plastyczne, klasy SP
czwartek 14:00- 15:00 (świetlica) 

„Zajęcia relaksacyjne” 
poniedziałek – piątek, 6.30 – 7.15 (świetlica) 

Magdalena Tylek wychowawca świetlicy Zabawy i gry dydaktyczne 
poniedziałek, godzina  14.30 – 15.30 (świetlica górna) 

Zabawy i gry ruchowe
piątek, godzina 14:30 - 15:30 (świetlica górna) 



Waligóra Joanna j. polski Zajęcia wyrównawcze z j.polskiego dla klasy 4b 
wtorki, godzina 13:40 – 14:25, sala 13b

Widanka Małgorzata j. angielski
Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego (rozwijające zainteresowania uczniów)
poniedziałek, godzina 15:15 (sala 39c)

Wiercioch – Jachna Katarzyna j. polski Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego dla uczniów klasy 3c “Trening
przed egzaminem” 
piątek, godzina 12.35- 13.20, sala 28c

Spotkania ze sztuką /  Wyjścia do teatru, opery, muzeum dla uczniów klasy 2b (1 
raz w półroczu)

Wilczek Joanna historia 
 

Zajęcia z historii 

czwartek, godzina 14:30 – 15:15, sala 37c 



Witkowska Jadwiga religia Spotkania w ramach przygotowania do Sakramentu Bierzmowania 
(II GIM oraz VII SP). 
Wtorek 17.00, salki w parafii.

Praca z uczniem zdolnym oraz z uczniem o SPE. 
poniedziałek, godzina 12.25 - 13.00, sala „kafejka” 

Wołek Bartosz w-f  SKS piłka nożna 
czwartek 15.15 klasy gimnazjalne  i 7 klasa SP. Wtorek 15.15 klasy 4 SP

boisko szkolne / hala sportowa

Wróbel Bogusław historia 
 

Wg strony http://sp149.edukonekt.pl/dyrekcja,p-26.html

Klasy III Gim. 
środa, godzina 14.30 – 15.15, sala 1b 
Klasy II Gim. 
czwartek, godzina 14.30 – 15.15, sala 1b 

http://sp149.edukonekt.pl/dyrekcja,p-26.html


Zieliński Adam geografia, przyroda
zajęcia kreatywne, 
wychowawca świetlicy

Zajęcia kreatywne dla kl. 4d: 
poniedziałek, godzina 12.45 – 13.30,  (sala plastyczna) 22c 

Konsultacje z geografii, praca nad projektami: 
czwartek, godzina 17.30 (sala geograficzna) 12 c 

Szachy dla uczniów klas I i IV 
poniedziałek / czwartek godzina 15.00 – 16.00 (świetlica) 

Zielińska Teresa geografia Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze
poniedziałek lekcja ósma i dziewiąta - sala 12c

Ziemba Małgorzata nauczanie wczesnoszkolne Zajęcia kreatywne “Zabawa w teatr”
środa, godzina  11.40 – 12.25 (aula)

Zajęcia reedukacyjne dla obcokrajowców
czwartek, godzina 13.40 – 14.25 



Zienkiewicz Magdalena j. francuski Kółko  z j. francuskiego
poniedziałek 14.30 -15.15, s.47c

Edukacja przez szachy
wtorek 11.40-12.25 - kl. 1b, s. 8b
            12.45 - 13.30 - kl. 1a, s.8b
piątek 11.40 -12.25 -  kl. 1, s.3b
           12.45 - 13.30 - kl. 1c, s.3b

Żółtak – Wyrwa Wioleta nauczanie wczesnoszkolne “Aktywnie i kreatywnie”- twórcze zajęcia dla uczniów klas 1
środa, godzina  11:30-12:25

 Ostatnia aktualizacja: 12 – 03 – 2018  r. 


