
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE 2018/2019 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 149 
Im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie 

Nauczyciel Przedmiot Typ zajęć Godziny Sala

mgr Anna Błaut matematyka Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze dla kl. 5b  
Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze dla kl. 5a 
Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze dla kl. 8a 

Koło matematyczne dla kl. 5a i 5b 
Koło matematyczne dla kl. 8a 
Koło matematyczne dla kl. 3a gim

pon., 6. godz. 
lekc. 

pon., 7. godz. 
lekc. 

wtorek, 8. godz. 
lekc. 

wtorek, 7. godz. 
lekc. 

pon., 8. godz. 
lekc. 

czwartek, 1. 
godz. lekc

57c

mgr Stanisław 
Comber

j. angielski Wtorek 8.00 - 8.45 - kl. III gim  

Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego. 
Rozwijanie umiejętności językowych. 

wtorek 

8.00 - 8.45

2b 

mgr Marta Dymek biologia, 
przyroda

Koło biologiczne. Przygotowanie do konkursu 
biologicznego. kl. 3 gim., i 8 SP 1 raz w tyg.  

Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego:  
3abd: środa 8 godzina lekcyjna,  
3ce - środa 9 godzina lekcyjna 

Pon. 9h l.  

(15.15 - 16.00) 

od 10 X  

do 15 IV

60c

mgr Adrianna 
Foremniak

j. angielski Konsultacje dla rodziców wtorek  

8.00 - 8.45

14b

mgr Ewelina 
Gniewek

j. niemiecki, 

wychowawca 
świetlicy

Zajęcia wyrównawcze z j. niemieckiego pt. 14.30 - 15.00 61c

s. mgr Magdalena 
Górniewicz 

religia Praca do konkursu Biblijnego. Wg potrzeb 

Poprawa ocen wg potrzeb

Śr. 1 godzina 
lekcyjna  

Czwartek 7h 
lekcyjna

42c



mgr Krystyna 
Gurgul

matematyka ZDW 8b i 5b  
Wtorek - 1h od 7.00 - 7.45  klasa 8b 
Wtorek - 1h 13.40 - 14.25 klasa 5d  

Trening przed egzaminem 3b - 1 godzina piątek 12.45 - 13.30   

s. 63c  

56c  

56c

mgr Danuta 
Klimkiewicz

        
wychowawca 
świetlicy

Zajęcia teatralne “Zabawa w teatr” 

mgr Joanna Latko psycholog 1. Zajęcia rozwijające kompetencje 
emocjonalno społeczne dla uczniów 

klas I i II 

2. Zajęcia korekcyjno kompensacyjne 
dla uczniów klas V 

3. Zajęcia rozwijające umiejętności 
uczenia się i kompetencje 

emocjonalno-społeczne dla uczniów 
klas IV i V

1. czwarte
k 6 

godz. 
lekcyjna 
12.45-1

3.30 

2. poniedzi
ałek  6 
godz. 

lekcyjna 
12.45-1

3.30 

3. wtorek 
7 godz. 
lekcyjna 
13.40-1

4.25 

53c

mgr inż. Ewa Lorek technika, 
zajęcia 

techniczne, 
informatyka, 
edukacja dla 
bezpieczeńst

wa

Kółko techniczne, zajęcia dla uczniów zdolnych i 
uczniów z trudnościami.

środa 7 i 8 lekcja             
(2 godz. co 2 

tygodnie)              
14.30 - 16.00 

s.13c

mgr Irena Michalak fizyka Kółko fizyczne, zajęcia dla uczniów zdolnych i 
uczniów wymagających pomocy w nadrobieniu 

zaległości. 

ZDW dla klas ósmych

wtorek 9 lekcja  
(15.15 -16.00)  

wtorek 8 lekcja 

(14.30 - 15.15)                

s.56c 

s.56c

mgr Magdalena 
Pala

                
j.angielski

Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego, 

 kl. 2b i 2c 

Czwartek  

12.30 - 13.15

s. 8b



mgr Dorota Pitala                   
j.polski

Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z 
języka polskiego dla klasy 5d poniedziałek 

12.45 - 13.30 dla klasy 5a poniedziałek 
13.40 - 14.25,  

konsultacje z j. polskiego dla 3a 
poniedziałek 14.30

s.17c

mgr Halina Płońska 
- Murzańska

j. polski ZDW. środa 7 godz. lek. kl. 4a, 4b, 5b 

Konsultacje - środa 8 godz. lek. kl. 8a 

Kółko teatralne - poniedziałek 6 godz. lekcyjna  

Wszystkie klasy 

- 29c

mgr Halina Sternak matematyka zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze dla klasy 5c 

Kółko matematyczne dla klasy 5c 

Zajęcia wyrównawcze dla klasy 5c 

Zajęcia przygotowujące do egzaminu 
gimnazjalnego dla klasy 3c i 3e

wtorek 1 i 3 
tydzień miesiąca 

7 godzina 
lekcyjna 

poniedziałek 7 
godzina lekcyjna 

wtorek 7 godzina 
lekcyjna 

wtorek 8 godzina 
lekcyjna 

56 c 

56c 

63c 

63c

mgr Anna 
Synoradzka

j. angielski Zajęcia dodatkowe z j. angielskiego dla uczniów 
zdolnych i z trudnościami dla kl. 5a 

środa co tydzień 

12.45 -13.30

39c

mgr Ewa Tota j. polski, 
zajęcia 

kreatywne

ZDW.  

Przygotowanie do konkursu 

piątek 

13.40 - 14.30  

Środa  

13.40 - 14.30

30c

mgr Katarzyna  
Wiercioch – Jachna

j. polski ZDW z j. polskiego dla klas 3  

„Spotkanie z kulturą” dla klasy 3b

piątek 7l  

1x miesiąc

28c

mgr Joanna 
Wilczek

historia Zajęcia wyrównawcze dla uczniów chętnych 1 x w miesiącu 
lub w 

porozumieniu z 
uczniami 

37c

mgr Jadwiga 
Witkowska

religia Spotkania przygotowujące do Sakramentu 
Bierzmowania 

Zajęcia dla uczniów zdolnych i uczniów z 
trudnościami

17 i 18 /4 razy w 
miesiącu/ 

wg potrzeb 
uczniów

Dom 
parafial

ny



 
Aktualizacja 22.10.2018 r. 

mgr Adam Zieliński geografia, 
edukacja 

przez szachy

Zajęcia dodatkowe z geografii:  

- projekty edukacyjne (dla uczniów kl. 
III),  

- trening przed egzaminem,  

- przygotowanie do konkursów 

 dla uczniów klas 5 SP i 3 Gimnazjum  

Szachy: klasa 1 i 2 SP wg dziennika

czwartek 

15.20 - 16.05 

Raz w tygodniu

13c 

lub  

12c

mgr Teresa 
Zielińska

geografia Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z geografii 
dla klasy 8b SP 

Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z geografii 
dla kl. 3 Gim 

Zajęcia dodatkowe z geografii dla kl. 5b SP  

Kółko Geograficzne dla uczniów SP - 
przygotowanie do Małopolskiego Konkursu 
Geograficznego

wtorek 
7.15 - 8.00 

raz w tygodniu 

środa 
7.15 - 8.00 

raz w tygodniu 

czwartek 
13.40 - 14.25 

raz w tygodniu w 
miarę potrzeb 

poniedziałek 
14.30 -15.15 

raz w tygodniu

12c 

12c 

12c 

12c

mgr Małgorzata 
Ziemba

edukacja 
wczesnoszkol

na

Zajęcia dodatkowe czwartek 

12.45 - 13.30

3b

mgr Wioleta Żółtak 
– Wyrwa

edukacja 
wczesnoszkol

na

Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze 

Koło plastyczno - techniczne 

pon.  

11.30 - 12.45 

Środa  

12.30 - 13.30

7b


