PLANOWANIE REALIZACJI GODZINY DODATKOWEJ z art. 42. Rok szkolny 2016-2017
Lp
.

Nazwisko i imię
nauczyciela

Forma zajęć:
patrz legenda

LEGEN
DA:

1. zajęcia wyrównawcze
2. koło zainteresowań
3. zajęcia artystyczne
4. zajęcia techniczne
5. zajęcia SKS
6. prowadzenie organizacji
szkolnych
7. realizacja autorskich programów
edukacyjnych
8. zajęcia przygotowujące uczniów do udziału w konkursach,
olimpiadach itp.
9. zajęcia fakultatywne dla uczniów
10. zajęcia wychowawcze o charakterze profilaktycznym,
opiekuńczym(1 lekcja to 1 godz.)
11. inne zajęcia z uczniami przydzielone przez dyrektora
szkoły

Terminy
zajęć –
można w
formie
harmonogra
mu jako
załącznika
lub np. każdy
poniedziałek
od 16.00 –
17.00

Miejsce
zajęć
np.
sala 60,
sala
gimnast
yczna
itp.

Uczniowie
Np. 15 uczniów
z klas I TB.
Nazwiska do
uzupełnienia w
dzienniku.
Jeżeli grupa
jest stabilna
lista wpisana w
dzienniku.

Uw
agi

Sala 16

Uczniowie
klasy IV dA

sala 61

uczniowie
klasy III iA

Lek
cja
1
1

Jeden rodzaj zajęć w jednym wierszu.

1.

Iksińska Ewa

Przykład
koło zainteresowań- zajęcia przygotowujące uczniów
do egzaminu zawodowego

Wdowiak Agnieszka

Koło zainteresowań - zajęcia przygotowujące do
egzaminu w kwalifikacji E.13

Piątki
godz.8.00-8.
45
Poniedziałki

2.

Sperka Maja

Zajęcia wyrównawcze, przygotowanie do akademii
Urodziny Polski i konkursu o Sławiku

3.

Siatkowska Małgorzata

Godzinę z KN mam w ZSzP Nr2.

4.

Mirosława Jursza

Dodatkowe zajęcia z matematyki
- wyrównawcze
- przygotowujące do matury
- dla uczniów zdolnych
Zajęcia opiekuńcze - otrzęsiny klasy I bA
Zajęcia opiekuńcze - Wyjazd do Sanktuarium
Miłosierdzia Bożego i Centrum Jana Pawła IIKrakow-Łagiewniki

godz. 8.00 8.45
piątki 14.30 15.15

poniedziałek
godz. 15.20

sala 12
(lub
inna
wolna)

wg. potrzeb
uczniów

sala 23

chętni
uczniowie
uczniowie
klasy IbA

30.09.2016.
8.00-17.00

uczniowie klas
maturalnych

13.10.2016.
08:00-17:00

5.

Celina Kaczmarczyk

Koło zainteresowań:
- rekreacja sportowa:
- przygotowanie do zawodów - tenis stołowy
- zajęcia na siłowni
Wolontariat - przygotowanie, przeprowadzenie lub
uczestnictwo w różnych formach wolontariatu.

wg potrzeb

6.

Aniela Grębocka

Zajęcia wyrównawcze z konstrukcji, opiekucze

wg. potrzeb
( zapis w dzienniku
zajć dodatkowych)

hol
przy
sali
gimnas
tycznej
,
siłowni
a
sala 17

uczniowie ZSB

chętni
uczniowie

5.

Małgorzata Pustelnik

Praca z uczniem wymagającym wsparcia według
potrzeb:
- konsultacje z uczniami przygotowujacymi
się do egzaminu maturalnego z j.polskiego
na poziomie rozszerzonym,
- konsultacje z uczniami przygotowujacymi
się do egzaminu maturalnego z j.polskiego
na poziomie podstawowym,
- konsultacje z uczniami z dużą absencją.
_____________________________________
- konsultacje dla uczniów

Wtorek
8.00- 8.45

Poniedizałek
14.30- 15.20

Sala nr
15

Sala nr
15

Wg potrzeb

1

Wg potrzeb

8

______________________________________
Mała Akademia Filmowa:
“Syn Szawła”
“Makbet”
“Body/ ciało”
“Dureń”
“Pokój”
“Chemia”
“Ona”

Kl..4BB, 2GA
Kl.2BB, 2GA
Kl.3BB

Kl.2GA
KL.3BB,3IA
KL.1iB.
Kl.2GA.2BB,

26.09.2016
13. 10.2016
15.11.2016

Wg
MA
F

TZR

19.12.2016
11.01.2017
23.02.2017
23.05. 2017
Środa
15.20-16.00

Sala nr
15

w razie
konieczności
dla uczniów
4bb

6.

Izabela Przeliorz

1.Praca z uczniem słabym.
2.Konsultacje z uczniami przygotowującymi się do
matury na poziomie podstawowym i
rozszerzonym.
3.Mała Akademia Filmowa.

7.

Patrycja Muras

8.

Gabriela Gurgul

Konsultacje - powtórzenie wiadomości z
przedmiotu UTK przygotowujące do kwalifikacji
E.12 dla klasy IIiA
Przygotowanie do zawodów sportowych:
lekkoatletyka, piłka ręczna

9.

Joanna Mikułka

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

10.

Joanna Mikułka

Konsultacje

11.

Joanna Mikułka

Zajęcia przygotowujące do matury na poziomie
rozszerzonym

piątek
godz. 14.30 15.20
według
harmonogra
mu
piątek
7.10-7.50

sala 51

według
potrzeb

sala 21

0

lekkoatletyk
a - wrzesień,
październik
( według
potrzeb);
piłka ręczna
środa 16.15 17.00
Piątki (I
sem.)
8.00-8.45
Czwartek
14.35-15.20

sala
gimnas
tycz.
boisko
sporto
we

klasa II iA,
według
potrzeb
uczniowie ZSB

sala 24

klasa IbB

1

sala 24

8

Dni
dodatkowo
wolne od
zajęć
lekcyjnych,
godzina

sala 24

uczniowie
różnych klas
po
uzgodnieniu
klasa IVgA

dostosowana
do uczniów
w tygodniu
po powrocie
grupy ze
stażu
piątek 13.40.
- 14.25
piątek 15.35
- 16.20

12

Katarzyna Wróbel

Wypełnianie dokumentacji projektowej

sala 53

uczestnicy
staży
zagranicznych

13.

Katarzyna Wróbel

14.

Katarzyna Wróbel

Zajęcia przygotowyjące do matury na poziomie
rozszerzonym
Konsultacje

sala 44

klasa
maturalna
uczniowie
różnych klas
po
uzgodnieniu
uczniowie
różnych klas
po
uzgodnieniu
uczniowie
klasy III iA
uczniowie
klasy IV bB
uczniowie klas
I
uczniowie
różnych klas
klasy trzecie
TB
kl.4bA, 4iA

15.

Bartosz Florys

Zajęcia wyrównawcze - konsultacje,
przygotowanie do konkursu o Henryku Sławiku

poniedziałek
15.30 - 16.15

sala 14

16.

Lucjan Lukaszczyk
Agnieszka Harazin

18.

Agnieszka Harazin

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z fizyki/chemii

19

Sabina Kotyrba

Konsultacje

środa godz.
15.30 - 16.15
wtorek
14:35 - 15:20
czwartek
14:35 - 15:20
środa 15.20

sala 60

17.

Koło zainteresowań - zajęcia przygotowujące do
egzaminu w kwalifikacji E.13
Zajęcia przygotowujące do matury z fizyki

20

Mirosław Czerkawski
Lucyna Gonsior

czwartek
7:05 - 7:50
22.10 (9.00 12.00 - 4h),
19/26.11
(9.00 - 12.00
- 4h),

sala 19

21

Koło zainteresowan - zajecia przygotowujace do
kwalifikacji B18
Zajęcia przygotowyjące do matury z matematyki
na poziomie rozszerzonym

sala 44

sala 25
sala 23
sala 12

sala 23

9

Zajęcia przygotowyjące do matury z matematyki
na poziomie podstawowym

Praca z uczniem słabym

22.

Anna Gorol

Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego

23.

o. Paweł Smaglijenko
SVD

Wyjazd o Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i
Centrum Jana Pawła II- Krakow-Łagiewniki

25.01 (9.00 12.00 - 4h),
11.03 (9.00 12.00 - 4h),
1.04 (9.00 12.00 - 4h)
17.10 (2h),
31.10 (9.00 13.30 - 6h),
12.01 (4h),
2.05 (9.00 13.30 - 6h)
piątek (7.10,
4.11, 9.12,
10.02, 17.03,
21.04, 19.05,
9.06)
14.35 15.20
środy godz.
7.05 - 7.50
13.10.2016
08:00-17:00

Przygotowanie do Ogolnopolskiego Konkursu
Wiedzy Biblijnej

wg potrzeb

Przygotowanie do Olimpiady Teologii Katolickiej

wg potrzeb

sala 23

kl.4bA, 4iA

sala 23

kl.2bA

sala 45

kl. 2gA, 3gA
uczniowie klas
maturalnych
chetni
uczniowie ZSZ
i Tech.
jw.

Zajecia przygotowujace uczniow do Olimpiady
Teologii Katolickiej, Ogolnopolskiego Konkursu
Wiedzy Biblijnej i wystepu w jasełkach.

wg potrzeb
godzina
dostosowana
do uczniow
wg potrzeb

24.

Joanna Gebauer

25.

Magdalena Machnik

26.

Marcin Piskorz

Konsultacje. Zajecia przygotowujce do egzaminu
z kwalfikacji B.36.
Zajęcia wyrównawcze z konstrukcji

27.

Małgorzata
Maciończyk

Konsultacje. Zajecia przygotowujce do egzaminu
z kwalfikacji B.35

wg potrzeb
(przeważnie
soboty)

28

Jacek Szulik

Przygotowanie do zawodów sportowych: piłka
koszykowa , piłka nożna

wg.
kalendarza
SZS

29

Bogdan Zaparty

30

Mariusz Walendzewicz

Zajecia przygotowujce do egzaminu
z kwalfikacji E.12
Przygotowanie do egzaminu E14

wtorek
14.35-15.20
wtorek 7:05
- 8:50

31

Ewa Lach

Zajęcia wyrównawcze, opiekuńcze, konsultacje.

wg potrzeb

Przygotowanie do egzaminu z kwalifikacji:
B.30
B.02
B.33

12.01.2017 - 6
godz.
pozostałe daty
i godz.

środy godz
15.30 - 16.15

wolna
sala

chetni
uczniowie

wolna
sala
sala 25

chetni
uczniowie
chętni
uczniowie
klas: 2bB,
3bB, 4bA gr.
1, 4bB gr. 1
uczniowie z
niezaliczonym
egz B.35 + kl
IIgA
reprezentacja
szkoły

wolna
sala+ot
oczenie
szkoły
sala
gimnas
tycz.
boisko
sporto
we
Sala 18

Kl. 2iA

sala53

kl IViA

sala 16

zainteresowani
uczniowie z
klas: II bA. II
bB, III DS, IV
bA, IV bB

sala 61
lub inna
kompute
rowa

dostosowane
do uczniów
20.06.2017 - 4
godz.
32

Kornel Barteczko

33

Zuzanna Nowak

koło zainteresowań - programowanie robotów
1. Praca z uczniem zdolnym.
2. Koło zainteresowań dla miłosników sztuki
filmowej.

34

Anna Gruszka

3. Praca z uczniem słabym.
1.Wycieczka

2. Wyjście do muzeum na wystawy tematyczne

28.12.2016 8 godz
1.czwartki
13.30 -14.15,
2. raz w
miesiącu wg
harmonogra
mu MAF
(3h)
3.wg potrzeb
30 .X 2016r.
od 8.00 do
17.00

sala 21
1. s.14
2. RCK

Ustrońgóra
Równic
a

Uczniowie z
klasy IbA
uczniowie klas
geodezyjnych

piątki
muzeu
mw
Rybnik
u

3. Konsultacje dla uczniów biorących udział w
olimpiadzie geograficznej oraz zainteresowanych

zainteresowani
uczniowie
zainteresowani
uczniowie

chętni
uczniowie

piątki
10.45-11.30
wolna
sala

35

Alina Janos

Zajęcia wyrównawcze z j.angielskiego - matura
ustna

wg. potrzeb
uczniów

Sala 9

Klasy
maturalne

36

Wojciech Janos

Zajęcia - przygotowanie do matury z j.niemieckiego

37

Hanna Machulik

zajęcia wyrównawcze, przygotowujące do
konkursów, jasełek

38

Grażyna Foreiter

Zajęcia przygotowujące do egzaminu z
kwalifi8kacji B.33

39

Mariola Woźniak

Zajęcia przygotowujące do Matury

40

Dariusz Garczarek

Przygotowanie do zawodów sportowych:
badminton, piłka siatkowa, pływanie

41

Marianna Pruszowska

Zajęcia profilaktyczne (organizacja, koordynacja)
“Ty a substancje psychoaktywne”
“Dopalacze, doping, eneretyzery - moda XXI
wieku”
“Odpowiedzialność karna nieletnich”

wg. potrzeb
uczniów
(środy) 16.15
wg. potrzeb
uczniów

19.11.2016.
03.12.2016.
10.12.2016.
maj 2017
wg potrzeb
uczniów
wg potrzeb
uczniów
(zwykle
poniedziałki
8.00)
wg.
kalendarza
SZS

listopad
termin w
trakcie
ustalania

sala 9

Klasy
maturalne

sala 43
lub inna
wolna
sala

zainteresowani
uczniowie

sala 20
sala 20

uczniowie klas
IV
uczniowie klas
III

wolna
sala

uczniowie klas
maturalnych i
trzecich

sala
gimnas
tycz.
boisko
sporto
we
sala 43

reprezentacja
szkoły

uczniowie klas III

uczniowie klas I

42

ks. Paweł Gajda

Wyjazd o Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i
Centrum Jana Pawła II- Krakow-Łagiewniki
Przygotowanie do Ogolnopolskiego Konkursu
Wiedzy Biblijnej

13.10.2016
08:00-17:00

uczniowie klas
maturalnych

wg potrzeb
uczniów

chętni
uczniowie ZSZ
i Tech.
jw.

Przygotowanie do Olimpiady Teologii Katolickiej

43

Grażyna Skrętkowicz

Język francuski - zajęcia wyrównawcze

44

Anna Goczał

1.Otrzęsiny na Równicy

45

Herok Katarzyna

wg potrzeb
uczniów
wg potrzeb
uczniów
30 .X 2016r.
od 8.00 do
17.00

2. Wyjście do muzeum na wystawe architektury
kolejowej.

środa

3. Zajęcia AutoCAD

środy

Konsultacje - matura ustna
Przygotowanie do konkursu IT English

wg potrzeb
uczniów

Ustrońgóra
Równic
a

Uczniowie z
klasy IbA

muzeu
mw
Rybnik
u
sala 27

uczniowie klas
IbA

sala 59

chętni uczniowie
uczniowie klas
IV

