ZAJĘCIA DODATKOWE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W KRAŚNIKU W ROKU SZK. 2017/2018
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IMIĘ I NAZWISKO
NAUCZYCIELA

(przedmiot)
Elżbieta Koper
(JĘZYK POLSKI)

Wioletta Kołodziejska
(JĘZYK POLSKI)

Iwona Różyńska
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(JĘZYK POLSKI)

Monika Pawłasek
(BIOLOGIA)

Robert Strzyż
(EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA)

Elżbieta Fila
(BIOLOGIA)

TEMATYKA ZAJĘĆ, TERMIN

Konsultacje przygotowujące do olimpiady z języka polskiego –
ustalane na bieżąco z uczniami;
Koło tetralne klasy 2f. Terminy uzgadniane na bieżąco.
Zajęcia dla maturzystów – klasa IV Technikum – środa -1320 –
1420 ( niekiedy zamiennie z geografią w środy 800- 845)
Zajęcia wyrównawcze dla klas pierwszych ( 1c, 1b) – środa 800- 845 wg potrzeb.
czwartek godz. 1330-1415, sala 51, zajęcia w doskonaleniu
mówienia i pisania w języku polskim dla uczennicy klasy 1d
konsultacje maturalne - przygotowanie do matury ustnej dla
klasy 3a - piątek godz. 1235 do 1320.
środa: 1330 - 1415 - zajęcia dla 3g przygotowujące do matury
(aula)
czwartek: 1235 - 1320 - konsultacje indywidualne dla 3g przygotowanie do matury (sala która akurat wolna)
Zajęcia dodatkowe: środa g.1600-1715,sala I2,
-przygotowanie do zawodów: -sportowo-obronnych,
strzeleckich, -rozwój zainteresowań:
-konkursy szachowe, -przepisy ruchu drogowego,
szkolny klub turystyki rowerowej.

-

Zajęcia dodatkowe: biologia, zajęcia przygotowujące do
olimpiad i konkursów, rozwijające zainteresowania; środa,
godz. 1425, s.57; dla uczniów chętnych
Koło Biblijne
klasy 1-2 LO. Godzina i dzień tygodnia dostosowane do
możliwości uczniów, wolna sala w ZS Nr 2 w Kraśniku - są to
zajęcia przygotowujące do udziału w Ogólnopolskim
Konkursie Biblijnym rozwijające zainteresowania,
wspomagające.
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Ks. Wojciech Mazur
(RELIGIA)

MDM (Młodzieżowa Diakonia Modlitwy)
klasy 1-3 LO + młodzież gimnazjalna
godz. 1900-2030 - w każdy piątek (również przez 1 miesiąc w
czasie wakacji) – nieprzerwanie od sierpnia 2011 r.- sala św.
Maksymiliana w Parafii pw. św. Józefa w Kraśniku, ul.
Krasińskiego 13 - są to zajęcia: rozwijające zainteresowania,
wspomagające, propagujące wolontariat (spotkania biblijne,
spotkania z katechizmem dla młodzieży „Youcat”, spotkania
filmowe, spotkania dla wolontariuszy). Uczestnicy biorą też
udział w wyjazdach, m.in. na Koncert Chwały w Lublinie,
Sercańskie Dni Młodych w Pliszczynie, SMAL w Garbowie.
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Andrzej Bownik
(JĘZYK NIEMIECKI)

1)
Język niemiecki
"Poszerzanie umiejętności językowych dla uczniów
zaawansowanych"
Klasa 3b
Poniedziałki, godz. 800 - sala 1
Rodzaj zajęć: zajęcia rozwijające zainteresowania,
wspomagające, przygotowujące do olimpiad i konkursów oraz
do matury na poziomie rozszerzonym
Zajęcia prowadzone są już od połowy września 2017 r.
2)
Język niemiecki
"Przygotowanie do egzaminu maturalnego z języka
niemieckiego"
Klasy: 3c, 3e
Czwartek, godz. 1420 - sala 1
Rodzaj zajęć: zajęcia przygotowujące do matury
Zajęcia będą prowadzone od połowy października 2017 r.
3) ReyTV
Praca z młodzieżą w ramach szkolnej telewizji "ReyTV"
Klasy: 3f, 3c i inne
Terminy: różne, w zależności od zadań (przez cały rok
szkolny) - sala ReyTV
Rodzaj zajęć: zajęcia rozwijające zainteresowania związane z
realizacją i montażem filmów, promocja naszej szkoły w
mediach
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Anna Skrzypek

10

Kazimierz Malarczyk

(CHEMIA)

(MATEMATYKA)

Renata Salecka
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(JĘZYK ANGIELSKI)
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Iwona Oszust

13

Małgorzata Spyra
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Elżbieta Lasek
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(HISTORIA , WOS)

(JĘZYK ANGIELSKI)

(JĘZYK FRANCUSKI, ŁACINA)

Edyta Surowiec
(OPIEKUN INTERNATU)
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Paweł Malarczyk
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Edyta Skrzypiec

(MATEMATYKA)

(CHEMIA)

Konsultacje maturalne - raz w miesiącu zajęcia odbywać się
będą w soboty 3-4h
matematyka - 1d, 2e, 2f oraz 3a - zajęcia przygotowujące
do matury, rozwijające zainteresowania, wspomagające,
przygotowujące do olimpiad i konkursów.
matura na poziomie podstawowym i rozszerzonym 3b, 3d 1420-1505, poniedziałek,
konsultacje przedmaturalne z historii - środa g. 1330 - 1415
(7- lekcyjna) s.35
Zajęcia przygotowujące do matury z języka angielskiego, dla
klasy 3g; środa, godz. 1330 - 1415, sala 50.
Kółko języka francuskiego. Będą odbywały się dwa razy w
tygodniu o godz. 1420-1505 (środa - sala 58 i piątek).
Zajęcia dodatkowe "Zajęcia świetlicowe" organizowane dla
wychowanków Internatu (chętni). Data i godzina - w/g potrzeb.
Matematyka- zajęcia dodatkowe - 1g 3c 4aT- pisanie
kartkówek, sprawdzianów, wyrównywanie wiedzy, zadania
maturalne - 720-800 czwartek aula
środa 1505 - 1555 zajęcia przygotowujące do matury , sala 56
(klasa IIIb)
środa 1600 - 2000 konsultacje dla uczniów (zajęcia

przygotowujące do matury, wspomagające, przygotowujące
do konkursów - w zależności od potrzeb) internat

18

19

20

Katarzyna Kremlaś
(HISTORIA, WOS)

(JĘZYK ANGIELSKI)

poniedziałek godz. 700 – 745, sala 37. - jęz. angielskikonsultacje maturalne poziom: podstawowy i rozszerzony dla
klas: 3e i 3f LO oraz dla wszystkich innych chętnych
maturzystów.

Renata Łapaj

język angielski ( przygotowanie do matury) dla uczniów klasy
3d LO we wtorek , godz. 715

Anna Pędziwiatr

(JĘZYK ANGIELSKI)
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Urszula Gryniuk
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Ewa Dec
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Grażyna Jach
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zajęcia dla maturzystów z wiedzy o społeczeństwie w
poniedziałki o godzinie 800 w sali nr 50 oraz doraźnie
zajęcia przygotowujące do Olimpiady Solidarności, Olimpiady
o Polsce i Świecie Współczesnym a także Olimpiady Wiedzy
o Państwie i Prawie.

(BIOLOGIA)

(FIZYKA)

(GEOGRAFIA)

Janusz Wąsik
(PRZEDMIOTY ZAWODOWE)

Anna Wójtowicz

Biologia - " Zajęcia rozwijające zainteresowania młodzieży
biologią"klasy : 1b , 1c, 2b
godzina 710 - 755 , środa , sala 57
Zajęcia przygotowujące do olimpiady i konkursu z fizyki we
wtorki lub piątki w sali 54 o 710
Środa - 800 - 945 - sala 34 - klasa 4 AT - zajęcia
przygotowujące do matury.
Podstawy przedsiębiorczości, przedmioty ekonomiczne.
Zajęcia przygotowujące do konkursów i olimpiad o tematyce
ekonomicznej i egzaminu z kwalifikacji A.35 i A.36.- 1a LO, 2a
LO, 3a LO (chętnych uczniów z LO), czwartek 1420 sala 37
Język niemiecki – wyrównywanie wiedzy, chętni uczniowie z
LO i T - godz. 710/ środa/ sala 37

(JĘZYK NIEMIECKI)

Agnieszka Cedro
(GEOGRAFIA)

Tomasz Grębski
(MATEMATYKA)

Katarzyna Rząd
(WYCHOWAWCA W INTERNACIE)

Zajęcia dla maturzystów - kl 3c LO - piątek, 7 lekcyjna (13301415), s.35 -zajęcia przygotowujące do matury
Młodzieżowa Akademia Matematyczna
Uczestnicy zajęć: uczniowie chętni z różnych klas, w
szczególności: klasa 1a, 1b, 2a, 3e. Ale i inni uczniowie mile
widziani. Termin - wtorek o godz. 710. Sala 35. Cel zajęć:
przygotowanie do konkursów i olimpiad oraz poszerzenie
wiedzy matematycznej
koordynowanie pracy wolontariuszy działających w Szkolnym
Klubie Wolontariusza - wszystkie klasy. Spotkania z młodzieżą
odbywają się w internacie w miarę potrzeb. Zajęcia
rozwijające zainteresowania i postawy prospołeczne wśród
uczniów.
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Piotr Jarosz
(MATEMATYKA)

Anna Sosnówka

Andrzej Łukasik
(INFORMATYKA)

Mariusz Depta
(MATEMATYKA)

Ryszard Piórkowski
(MATEMATYKA)

Zbigniew Kaźmierak
(FILOZOFIA)
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Alicja Szubartowska

36

Kamila Gołofit

37

Zajęcia przygotowujące do matury z matematyki dla kl III d,
piątek 800, sala 51

(RELIGIA)

Zajęcia artystyczne
informatyka, konsultacje maturalne - docelowo klasa 3e (oraz
uczniowie innych klas, którzy wybrali informatykę),
poniedziałki na 8 lekcyjnej w sali komputerowej 53
(czasami sala 31).
Zajęcia dodatkowe z matematyki termin ruchomy tj. 4lekcja
środa 3 lekcja czwartek 7:10 czwartek wszystkie klasy w
zależności od potrzeb, uzupełnianie wiedzy, rozszerzanie
wiedzy, przygotowanie do matury, poprawa sprawdzianów przeprowadzane w dostępnej sali.
matematyka 3b 710-czwartek, sala 59, zajęcia
przygotowujące do matury oraz rozwijające zainteresowania
matematyka 2b 710-poniedziałek, sala 59, zajęcia rozwijające
zainteresowania, również przygotowujące do olimpiad i
konkursów
Filozofia, Koło filozoficzne, szczególnie klasy pierwsze
(chętni), czwartek, 1330; internat: filozofia, konsultacje do
matury/Olimpiady Filozoficznej, czwartek, 1415 lub 1815,
internat.
historia sztuki dla osób zainteresowanych zdawaniem matury
z tego przedmiotu odbywają się we wtorek na 7 lekcyjnej w
sali 35.
SKS - Piłki Siatkowej (poniedziałki 1430-1600)

(WYCHOWANIE FIZYCZNE)

Krzysztof Staruch
(HISTORIA, WOS)

Powtórka przed maturą, rozwiązywanie arkuszy maturalnych
z wiedzy o społeczeństwie i historii. (czwartek, 14:20 sala 1)

