
Lp. Nazwa zajęć 
pozalekcyjnych 
prowadzonych                                  

w pierwszym semestrze 
2014 

Prowadzący Uczestnicy (imię, 
nazwisko, klasa) 

Dzień tygodnia, 
godzina 

Sala Opis zajęć 

1. Fabryka Wiedzy Beata 
Sawaniewska, 
Karolina 
Kurapiewicz, 
Joanna 
Jasnoch 

Klasy IV - V wg ustalonego 
harmonogramu: 
WRZESIEŃ: 12.09. 
– spotkanie 
organizacyjne; 
24.09. - 
Odkrywcy cz.1 
PAŹDZIERNIK: 
22.10. –
Odkrywcy cz.2; 
LISTOPAD: 19.11. 
– Odkrywcy cz.3; 
Rummicub 
GRUDZIEŃ: 
17.12. - 
Niespodzianka 
STYCZEŃ: 14.01. 
– Oś czasu; 
LUTY: 21/28.02. - 
Muzeum Wisły 
MARZEC: 
SuperFarmer 
KWIECIEŃ: około 
20.04. Dzień 
Ziemi 
MAJ: Roweriada 
(raczej drugi 
weekend) 
CZERWIEC: 
Gdańsk – Park 
Naukowo-

Aula szkolna 
lub 
wyznaczony 
gabinet oraz 
zajęcia poza 
szkołą 

Fabryka Wiedzy to forma zajęć pozalekcyjnych 
mająca w niestandardowy sposób zachęcić 
dzieci do poszukiwania wiedzy, informacji, 
zdobywania nowych umiejętności i znajomości. 
To zajęcia skierowane do uczniów, którzy lubią 
coś robić, tworzyć, wymyślać, poszukiwać 
różnych dróg rozwiązań, ale też działać razem, 
w grupie. 
 



techniczny, + 
niespodzianka….? 
Możliwe są 
zmiany 
terminów, 
uczestnicy  
zostaną o tym 
poinformowani 
wcześniej 

 
2.  Koło turystyczne Beata 

Sawaniewska, 
Karolina 
Kurapiewicz, 

Klasy IV - V wg ustalonego 
harmonogramu: 
WRZESIEŃ: 12.09. 
– spotkanie 
organizacyjne; 
20.09. – kije w 
Trójmieście;  
PAŹDZIERNIK: 
25.10. – 
Podchody 
miejskie 
STYCZEŃ: 14.01. 
– Kije na śniegu 
(mamy nadzieję, 
że będzie )  
LUTY: 21/28.02. - 
Muzeum Wisły 
KWIECIEŃ: około 
20.04. Dzień 
Ziemi 
MAJ: Roweriada 
(raczej drugi 
weekend) 
CZERWIEC: 
Gdańsk – Park 
Naukowo-

zajęcia 
odbywają się 
poza szkołą 

Celem tych zajęć jest zachęcenie dzieci do 
aktywnego poznawania otaczającego ich 
świata. Jak również  promowanie zdrowego 
trybu życia, pokazanie jak można aktywnie, 
twórczo i ciekawie spędzić wolny czas, a przy 
tym uczyć się, wypoczywać i dobrze się bawić. 



techniczny, + 
niespodzianka….? 
Możliwe są 
zmiany 
terminów, 
uczestnicy  
zostaną o tym 
poinformowani 
wcześniej 

 
3. Zajęcia ogólnorozwojowe 

 kl. V - VI 
Jan Ochociński chłopcy z kl. V i VI Poniedziałek 

13.30 - 14.15   
Sala 
gimnastyczna 

Zajęcia poprawiające ogólną sprawność 
 fizyczną. Przygotowujące uczniów do 
reprezentowania szkoły w zawodach 
sportowych. 

4. Zajęcia 

ogólnorozwojowe kl. IV 
 

Jan Ochociński chłopcy z kl. IV Środa 13.30 - 
14.15 

Sala 
gimnastyczna 

Zajęcia poprawiające ogólną sprawność 

 fizyczną. Przygotowujące uczniów do 

reprezentowania szkoły w zawodach 

sportowych. 
 

5. Zajęcia świetlicowe Małgorzata 
Kaim 

Klasy I - III wtorek      godz. 
14.35 - 15.35   

sala 06 Opieka wychowawcza 

6. Zajęcia świetlicowe Małgorzata 
Kaim 

Klasy I - III czwartek      
godz. 14.35 - 
15.35   

sala 06 Opieka wychowawcza 

7. Zajęcia świetlicowe Krzysztof 
Łaszuk 

Klasy I - III Poniedziałek 
15.30. – 17.00. 

świetlica Opieka wychowawcza, gry i zabawy na świeżym 
powietrzu 

8. Tutoring Krzysztof 
Łaszuk 

Klasa IV a Piątek 8.55.- 
9.40 

Sala 06/ 
plener 

Troska o wybranego ucznia, rozmowy, bycie 
przy uczniu 

9. Tutoring Bożena 
Likierska 

Klasa VI b Czwartek 13.30. 
– 14.20. 

Sala 56 Rozmowy, zabawy, omawianie problemu, 
analiza zachowań, wzmacnianie dodatnich cech 
uczestników spotkań, budowanie dobrych 
więzi, pobudzanie zaufania 

10. HiMemory – ćwiczenie 
techniki zapamiętywania 

Bożena 
Likierska 

Klasy 4-6 Poniedziałek 
13.30. – 14.20 

Sala 56 Techniki relaksacyjne, ćwiczenia usprawniające 
zapamiętywanie dat, liczb, wydarzeń 



11. Przygotowanie do testu 
szóstoklasisty – język 
angielski 

Celina 
Kraszewska 

Klasa VI b Piątek 13.40 Sala 59 Rozwiązywanie zadań tekstowych, ćwiczenie 
rozumienia ze słuchu i czytanie ze 
zrozumieniem 

12. Język angielski dla klasy 
czwartej (praca z uczniem 
zdolnych) 

Celina 
Kraszewska 

Klasa IV c Czwartek 13.40. Sala 59 Rozwijanie znajomości słownictwa, praca z 
tekstem, nauka piosenek, czytanie bajek w 
języku angielskim, ćwiczenia gramatyczne 

13. Tutoring Ewa Trębas Klasa V b Czwartek 13.30 
– 14.30 

Sala 58 Zajęcia prowadzone z uczniem klasy 5b, 
zarówno w grupie jak i indywidualne, zajęcia 
wspierają rozwój ucznia, budują jego mocne 
strony 

14. Kółko historyczne dla klas 5 Ewa Trębas Chętni uczniowie z 
klas piątych 

Wtorek 13.30 – 
14.30 (co 2 
tygodnie( 

Sala 58 Zajęcia prowadzone metodami aktywnymi, 
temat wiodący: mity greckie i rzymskie ( 
projekty, przedstawienia teatralne) 

15. Zajęcia wyrównawcze z 
historii 

Ewa Trębas Klasy IV-VI Wtorek 13.30 – 
14.30 (co 2 
tygodnie) 

Sala 58 Wyrównywanie braku w wiadomościach i 
umiejętnościach uczniów w zakresie historii, 
przygotowywanie do sprawdzianu po klasie 6, 
kształtowanie umiejętności czytania ze 
zrozumieniem, utrwalanie zasad upływu czasu, 
wydarzeń oraz umieszczanie ich na osi czasu, 
kształtowanie umiejętności sprawnego 
korzystania z mapy 

16. Angielski  SOS 
 

Izabela 
Krotowska 

Klasy IV - VI Wtorek 14:30-
15:15 

sala 57 Kółko wyrównawcze z języka angielskiego dla 
klas szóstych. 
Uczniowie rozwiązują z nauczycielem prace 
domowe, które sprawiają im trudności. 
Przygotowywani są do sprawdzianów i testów. 
Nadrabiają również zaległości po odbytej 
chorobie. 
Na tym kółku uczniowie przerabiają jeszcze raz 
materiał z lekcji, aby wszystko dobrze 
zrozumieć. 
 
 



17. Cool English 
 

Izabela 
Krotowska 

Klasy IV - VI Wtorek 15:15-
16.00. 

sala 57 Kółko dla uczniów klas szóstych,  którzy 
chcieliby zdobyć wiedzę z angielskiego ponad 
wymagania dla klasy szóstej szkoły 
ponadpodstawowej. Uczniowie uczą się 
słownictwa i gramatyki za pomocą zabaw, 
dramy czy projektów. 
Kółko ma za zadanie poszerzenie wiedzy 
uczniów z praktycznego użycia języka, wiedzy o 
krajach anglojęzycznych i nauczyć ich 
swobodnego wypowiadania się.  

18. Zajęcia przygotowujące do 
testów klas VI 

Dorota 
Ojdowska-
Starzyk 

Cała klasa VIC Wtorek 14:35 – 
15:20 

Sala 40 Testy przygotowujące do sprawdzianu 
szóstoklasisty 

19. Tutoring Dorota 
Ojdowska-
Starzyk 

Klasy V Czwartek 14:35 
– 15:20 

Sala 40 Realizacja celów ustalonych w toku pracy z 
uczniem. 

20. Sprawdzian 2015 –  
klasa VI A 

Katarzyna Buła 
 

Klasa VIA  
 

wtorki o godz. 
13:40 do 14:25 

Sala 35 Zajęcia polegają na doskonaleniu umiejętności 
czytania ze zrozumieniem na poziomie 
semantycznym i krytyczno-twórczym oraz 
doskonaleniu umiejętności redagowania 
dłuższych wypowiedzi: opowiadania, 
opowiadania z dialogiem, listu prywatnego, listu 
oficjalnego, zaproszenia, ogłoszenia, planu 
wydarzeń, sprawozdania, opisu osoby, 
krajobrazu, przedmiotu. 

21. Zajęcia wyrównawcze z j. 
polskiego dla kl. IV 

Katarzyna Buła 
 

10 uczniów z klasy 
IV B  

poniedziałki w 
godz.13:40 - 
14:25 

Sala 45 Zajęcia polegają na doskonaleniu umiejętności  
z zakresu czytania ze zrozumieniem, ortografii, 
gramatyki i pisania dłuższych form. 
 

22. Tutoring Patrycja 
Stawicka 

Klasa VI Czwartek, 
godzina do 
uzgodnienia z 
uczniem 

Gabinet 
pedagoga 

Wspieranie rozwoju dziecka, dążenie do 
samodzielności uczennicy, podejmowania przez 
nią trafnych decyzji, praca nad poczuciem 
wartości i własną samooceną. 



 
23. Stepy/Zoomba Sabina 

Orłowska 
Klasy IV - VI Wtorek 13:40-

15:10   
sala 69    Step- wszystko o Stepie, rożne techniki i 

łączenia. Wykorzystanie choreografii 
symetrycznej i asymetrycznej zaczynając od 
podstawowych kroków i zmieniając je w małe 
układy choreograficzne. Celem choreografii jest 
to, żeby każdy uczestnik był w stanie nauczyć 
się kroków i odtworzył choreografię zawierającą 
nowe pomysły i wariacje.  
ZUMBA to połączenie tańca 
latynoamerykańskiego i aerobiku. Największą 
jej zaletą jest powiązanie wysiłku fizycznego ze 
świetną zabawą. Taniec latynoamerykański i 
elementy fitnessu sprawiają, że jest ona 
treningiem niewiarygodnie efektywnym.  
 

24. Zajęcia świetlicowe 
 

Beata Olińska dzieci ze świetlicy 
 

poniedziałek, 
8.40-9.40 
 

Sala 03 lub 
sala zabaw 

 

Zajęcia z edukacji medialnej 

25. Koło Miłośników Książki Beata Olińska łącznicy z 
biblioteką i chętni 
(lista łączników 
jeszcze nie jest 
pełna) 

piątek, g.13.30-
14.25 oraz 
spotkania 
dodatkowe, 
dostosowane 
do planu lekcji 
uczniów 

Biblioteka Uczestnicy będą wdrażani do aktywnego 
korzystania z biblioteki, zapoznają się z 
wartościową literaturą, nauczą się korzystać z 
księgozbioru popularnonaukowego, pomogą 
dbać o czytelnictwo klasowe, wezmą udział w 
konkursach i zabawach bibliotecznych. 
 
 
  

26. Zajęcia terapeutyczne z 
elementami Integracji 
sensorycznej i Terapii ręki 

Joanna Pichlak Klasa I b Wtorek 
8:55- 9:40 

A 17 Zajęcia terapeutyczne z elementami SI i Terapii 
ręki są doskonałą formą wspierania rozwoju 
dziecka z różnego rodzaju dysharmoniami 
rozwojowymi. Zajęcia będą prowadzone w 



formie zabaw.  
Rodzaje zabaw: 
- zabawy rozwijające zmysł równowagi (zmysł 
przedsionkowy) i czucie głębokie ( 
proprioceptywne) 
- zabawy rozwijające zmysł dotyku ( czucie 
powierzchniowe) 
- zabawy rozwijające zmysł wzroku 
- zabawy rozwijające zmysł słuchu 
- zabawy rozwijające zmysł smaku i węchu 
- ćwiczenia usprawniające prace dłoni, drobne, 
precyzyjne ruchy palców; rozluźniające mięśnie 
( zginacze i prostowniki) 

27. Zajęcia terapeutyczne z 
elementami Integracji 
sensorycznej i Terapii ręki 

Joanna Pichlak Klasa II b Środa 
11:45- 12:30 

A 17 Zajęcia terapeutyczne z elementami SI i Terapii 
ręki są doskonałą formą wspierania rozwoju 
dziecka z różnego rodzaju dysharmoniami 
rozwojowymi. Zajęcia będą prowadzone w 
formie zabaw.  
Rodzaje zabaw: 
- zabawy rozwijające zmysł równowagi (zmysł 
przedsionkowy) i czucie głębokie ( 
proprioceptywne) 
- zabawy rozwijające zmysł dotyku ( czucie 
powierzchniowe) 
- zabawy rozwijające zmysł wzroku 
- zabawy rozwijające zmysł słuchu 
- zabawy rozwijające zmysł smaku i węchu 
- ćwiczenia usprawniające prace dłoni, drobne, 
precyzyjne ruchy palców; rozluźniające mięśnie 
( zginacze i prostowniki) 

28. Zajęcia wspierające z 
matematyki kl. 4 

Urszula 
Cichocka 

Klasy IV Środa 13.40 sala 62 Uzupełnienie braków w wiadomościach 
matematycznych 
Praktyczne utrwalenie umiejętności zdobytych 



na lekcjach matematyki 
Rozwijanie samodzielnego, logicznego myślenia 
Analiza prostych zagadnień i problemów 
matematycznych 
Wykorzystanie zależności i analogii 
matematycznych do łatwiejszego 
zapamiętywania 
Rozwijanie umiejętności czytania tekstu 
matematycznego ze zrozumieniem 
Rozwijanie pamięci i sprawności rachunkowej 
Przygotowanie do korzystania z tekstów 
użytkowych 
Rozbudzanie motywacji do pracy i wysiłku 
intelektualnego 
Przywrócenie wiary ucznia we własne siły i 
możliwości 
Wyrabianie systematyczności, pracowitości i 
wytrwałości 
Rozwijanie umiejętności pracy samodzielnej i w 
grupie 
Wdrażanie do samokształcenia i samokontroli, 
wdrażanie do prawidłowej organizacji pracy 
Rozbudzanie zainteresowania matematyką i 
rozwijanie aktywności 
 

29. Zajęcia wspierające z 
matematyki kl. 5 

Urszula 
Cichocka 

Klasy V Środa 12.45 sala 62 Uzupełnienie braków w wiadomościach 
matematycznych 
Praktyczne utrwalenie umiejętności zdobytych 
na lekcjach matematyki 
Rozwijanie samodzielnego, logicznego myślenia 
Analiza prostych zagadnień i problemów 
matematycznych 
Wykorzystanie zależności i analogii 



matematycznych do łatwiejszego 
zapamiętywania 
Rozwijanie umiejętności czytania tekstu 
matematycznego ze zrozumieniem 
Rozwijanie pamięci i sprawności rachunkowej 
Przygotowanie do korzystania z tekstów 
użytkowych 
Rozbudzanie motywacji do pracy i wysiłku 
intelektualnego 
Przywrócenie wiary ucznia we własne siły i 
możliwości 
Wyrabianie systematyczności, pracowitości i 
wytrwałości 
Rozwijanie umiejętności pracy samodzielnej i w 
grupie 
Wdrażanie do samokształcenia i samokontroli, 
wdrażanie do prawidłowej organizacji pracy 
Rozbudzanie zainteresowania matematyką i 
rozwijanie aktywności 
 

30. Tutoring Dorota 
Cybulska 

Klasa VI c Czwartek stała 
godzina 15.30-
16.15 oraz w wg 
potrzeb ucznia 

Gabinet 
pedagoga 

1. Indywidualna praca  z uczniem. 
2. Wykorzystanie potencjału ucznia. 
3. Pomoc uczniom w osiągnięciu 

samodzielności w rozwijaniu się i 
wyrobieniu przekonania, że uczenie się 
przez całe życie jest sposobem na 
radzenie sobie z otaczającą 
rzeczywistością. 

4. Stworzenie pozytywnego dialogu 
pomiędzy uczniem a nauczycielem, 
który wspomaga kreowanie wiedzy jej 
przekazywanie, doskonalenie 
kompetencji oraz określa możliwe 



kierunki indywidualnego rozwoju wraz z 
szansami i zagrożeniami. 

5. Koncentracja na specyficznych, 
konkretnych indywidualnych 
potrzebach i problemach. 

31. Zajęcia kulinarne  
,,Witaminka’’ 

Dorota 
Cybulska 

 Co drugi piątek 
9.00 – 10.30 

 Zajęcia kulinarne to idealny pomysł na twórcze 
spędzenie czasu dla dziecka. W miłej 
atmosferze dzieci będą mogły nauczyć się pracy 
w grupie, zdobyć nowe doświadczenia 
kulinarne, a przy okazji dobrze się bawić. Celem 
zajęć jest przekonanie dzieci, że przyrządzane 
samodzielnie posiłki mogą być smaczne i 
zdrowe. Na naszych zajęciach wspólnie z 
dziećmi będziemy odkrywać tajniki zdrowej, 
domowej kuchni. Dzieci samodzielnie będą 
mogły przygotować swoje ulubione potrawy, 
będziemy kroić, mieszać, smarować, czasem 
ucierać, często miksować w między czasie 
pysznie się bawić. Zwieńczeniem warsztatów 
będzie wspólna degustacja przygotowanych 
potraw. 

32. Koło PPOŻ i BRD Joanna 
Jasnoch 

Klasa V b Czwartek 13.40 Sala 58 zajęcia ppoż- celem jest uświadomienie 
dzieciom jak powinno się postępować w  
    zapobieganiu, powstaniu i rozprzestrzenianiu 
się pożaru, klęski żywiołowej lub innego 
miejscowego zagrożenia, 
    zapewnienie sił i środków do zwalczania 
pożaru, klęski żywiołowej lub innego 
miejscowego zagrożenia, 
    prowadzenie działań ratowniczych, 
przygotowanie do konkursu miejskiego 
zajęcia brd 
Program koła jest zgodny z założeniami 



programu przygotowanie do bezpiecznego 
uczestnictwa dzieci w ruchu drogowym. Zajęcia 
koła wychowania komunikacyjnego gwarantują 
różnorodne formy pracy, takie jak: konkursy 
klasowe i szkolne, spotkania z pracownikami 
Policji, Straży Pożarnej, gry i zabawy ruchowe 
na boisku szkolnym, prezentacje multimedialne, 
ćwiczenia praktycznej jazdy rowerem po 
rowerowym torze przeszkód, praktyczne 
rozwiązywanie testów interaktywnych w 
programach komputerowych, ćwiczenia 
praktyczne z wykorzystaniem materiałów 
dydaktycznych i sprzętu do udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej. 
 

33. testy dla kl.6- 6b Mariola Kulpa Klasa 6b czwartek 13.30-
15.00 

Sala 56 Przygotowanie do testów kompetencji kl6 
 

34. zajęcia kreatywności Mariola Kulpa Klasa V b, VI a, VI b środa lub 
czwartek 12:45 

Sala 59 Przygotowanie do konkursów, zajęcia 
rozwijające kreatywność,, Wyspa zagadek" 
 

35. Zajęcia ogólnorozwojowe 
Klasy IV- VI 

Iwona 
Wądołowska 

Klasy V - VI 
 

Środa 15:00- 
15:45 

Mała sala 
gimnastyczna 

Piłka siatkowa , koszykowa, ręczna, unihokej, 
tenis stołowy, 

siłownia 
36. Zajęcia wyrównawcze z 

matematyki kl. 4 
Julita 
Kopmann 

Klasa IV b Wtorek  
13:40-14:25 

45 Wyrównywanie deficytów w zakresie klasy 
czwartej  z matematyki 

37. Zajęcia wyrównawcze z 
matematyki kl. 5 

Julita 
Kopmann 

Klasa V a Poniedziałek 
13:40-14:25 

40 Wyrównywanie deficytów w zakresie klasy 
piątej z matematyki 

38. Kółko matematyczne Julita 
Kopmann 

Klasa V a i V c Wtorek  
12:45-13:30 

40 - Rozwijanie zdolności matematycznych 
- Rozwijanie kluczowych umiejętności  

39. Zajęcia wyrównawcze z 
języka polskiego 

Joanna 
Evenden 

Klasa V a Poniedziałek 39 Celem zajęć jest pomoc uczniom w rozwijaniu 
umiejętności polonistycznych. zapoznanie 
uczniów z różnymi formami wypowiedzi 
pisemnych. Praktyczne ćwiczenia w pisaniu tych 



form. Utrwalanie zasad polskiej gramatyki i 
ortografii. doskonalenie techniki czytania ze 
zrozumieniem. 

40. Zajęcia świetlicowe Joanna 
Evenden 

Klasy I - III Czwartek  
12:45-13:30 

Świetlica 
szkolna 

Zajęcia plastyczno-techniczne (tworzenie 
różnych form artystycznych). Zajęcia czytelnicze 
(rozbudzanie nawyków czytelniczych wśród 
uczniów). 

 


