
Wykaz zajęć pozalekcyjnych, 

realizowanych w ZS nr 2 w Lubartowie 

w II semestrze roku szkolnego 2016/2017.  

 
Drodzy Rodzice i Uczniowie.   

W Zespole Szkół nr 2 w Lubartowie w II semestrze będą prowadzone zajęcia 

dodatkowe. Każdy może wybrać rodzaj zajęć odpowiadający swoim potrzebom                

i zainteresowaniom. Zapraszamy do uczestnictwa w zajęciach dodatkowych. 

 
 

 

L.p. Nazwisko i imię Nazwa zajęć 
Dzień tygodnia, 

godzina lekcyjna 
Sala 

1.  
Augustynowicz 

Grażyna 

zajęcia przygotowujące       

do matury z matematyki 

środa  

7 lekcja 
110 

2.  Bordzoł Monika 

zajęcia przygotowujące      

do matury rozszerzonej          

i olimpiady z  j. polskiego 

 

zajęcia wyrównawcze dla 

osób z orzeczeniem 

 

zajęcia przygotowujące do 

matury podstawowej  

piątek  

8 lekcja  

 

 

poniedziałek  

8 lekcja 

 

środa  

7 lekcja 

 

216 

 

 

 

 

 

3.  Brodzik Marcin 
zajęcia przygotowujące      

do matury z j. rosyjskiego 

piątek  

8 lekcja  
117 

4.  Borówka Anna 

zajęcia przygotowujące      

do egzaminu gimnazjalnego   

z chemii 

drugi piątek 

miesiąca   

8 lekcja 

209 

5.  Cieślak Beata 

przygotowanie do matury     

z  j. polskiego dla kl. III H,                             

 

zajęcia ortograficzne, 

dysgraficzne dla gimnazjum  

wtorek  

6 lekcja  

 

poniedziałek  

8 lekcja  

7 

6.  Czarnecka Anita 

zajęcia wyrównawcze          

z j. angielskiego                

dla gimnazjalistów  

poniedziałek  

9 lekcja  
113 

7.  Duba Jakub Akademia Cisco  

czwartek  

8,9 lekcja  

(co dwa tygodnie) 

201 

8.  Dziedzic Bożena 
zajęcia przygotowujące      

do matury z biologii 

wtorek  

7 lekcja  
210 

9.  Filipowska Alicja zajęcia teatralne  

czwartek  

8 lekcja 

14:15-16:00 

mała sala 

widowiskowa            

10.  
Frydrych 

Małgorzata 

zajęcia przygotowujące     

do realizacji projektu 

Erasmus+ 

w ramach potrzeb  113 



11.  Furtak Marta 

zajęcia wyrównawcze          

z biologii dla Gimnazjum 

Sportowego 

poniedziałek  

8 lekcja  

 

113 

12.  Garbacz Eliza 
zajęcia przygotowujące       

do matury z matematyki  

piątek  

16:15 – 18:00  
101 

13.  
Garbacz – Benek 

Małgorzata 
zajęcia logopedyczne  

piątek  

14:35 – 15:20 
biblioteka 

14.  Gaweł Marek 
zajęcia przygotowujące      

do zawodów z EDB 
w ramach potrzeb  hala sportowa 

15.  Gnyp Sylwia 

zajęcia przygotowujące      

do egzaminu z kwalifikacji      

E. 12 

poniedziałek   

8 lekcja  
202 

16.  Góźdź Joanna 
spotkania Szkolnego Klubu 

Wolontariusza  

środa  

7 lekcja  
1 

17.  Góźdź Kamil 

zajęcia przygotowujące      

do matury z matematyki 

poziom podstawowy               

i rozszerzony dla kl. I i II  

poniedziałek            

8 lekcja  

 

111  

 

18.  Granżan Monika 
zajęcia przygotowujące      

do matury z j. niemieckiego 

wtorek   

7 lekcja  
19 

19.  Grzeszczak Oksana 

zajęcia przygotowujące      

do matury z j. angielskiego 

na poziomie rozszerzonym  

poniedziałek  

8 lekcja  

 

środa 

7 lekcja 

 

czwartek  

8 lekcja 

107 

 

 

102 

 

 

107 

20.  Heck Anna 

zajęcia wyrównawczo            

- dydaktyczne                         

z programowania  

piątek  

8 lekcja 
203 

21.  Iwanek Łukasz piłka nożna chłopców  
poniedziałek  

15:50 
hala sportowa  

22.  Jarosz Monika 
zajęcia przygotowujące      

do matury z geografii  

środa  

6 lekcja  
15 

23.  Józefaciuk Beata 

zajęcia artystyczne 

rozwijające zainteresowania 

uczniów  

poniedziałek  

8 lekcja 
107 

24.  Jóźwina Małgorzata 
zajęcia przygotowujące      

do matury z biologii  

czwartek  

8 lekcja  
214 

25.  Kapica Małgorzata 

zajęcia wyrównujące              

wiedzę z j. polskiego         

dla klasy I S gimnazjum  

poniedziałek            

7 lekcja  

 

102 

 

 



 

zajęcia przygotowujące do 

matury na poziomie 

rozszerzonym  

 

 

 

 

102 

26.  Kitliński Marek 
piłka ręczna chłopcy 

koszykówka  

piątek                 

15:00 

środa                  

16:00 

hala  

12 

27.  

 

 

 

Kozioł Kamil 

 

 

 

 

zajęcia przygotowujące      

do egzaminu gimnazjalnego  

z historii i WOS,  

 

zajęcia przygotowujące      

do konkursów historycznych 

 

 

 

 

wtorek                       

8 lekcja                  

(co 2 tygodnie)  

 

 

czwartek                  

7 lekcja  

 

piątek                       

8 lekcja                   

(w miarę potrzeb) 

114 

 

 

 

 

116  

 

 

114 

28.  
Maria Stawarz 

(S. Emiliana) 

koło biblijne - zajęcia 

przygotowujące                 

do konkursów 

piątek  

8 lekcja  
218 

29.  Ks. Janicki Andrzej zajęcia dodatkowe z religii  
wtorek   

8 lekcja  
216 

30.  Ks. Marek Stolarz 

zajęcia z religii rozwijające 

zainteresowania i 

uzdolnienia uczniów  

czwartek  

8 lekcja  

salka 

muzyczna 

31.  Ks. Arkadiusz Kęcik 

 

wolontariat Hospicyjny  

 

 

 

 

piątek  

8 lekcja  

 

 

218 

32.  Kubik Sylwia 

zajęcia przygotowujące      

do matury z matematyki      

na poziomie podstawowym  

poniedziałek  

6 lekcja 
111 

33.  

 

 

 

Kućmińska – Trepka 

Beata 

 

 

 

 

 

 

zajęcia z fizyki 

przygotowujące                 

do konkursów GS  

 

zajęcia wyrównujące wiedzę 

kl. I LO 

 

zajęcia przygotowujące     

do egzaminu gimnazjalnego 

 

 

piątek                        

8 lekcja  

(co drugi tydzień)  

 

w ramach potrzeb  

 

 

piątek                       

8 lekcja 

(co drugi tydzień)  

 

211 

 

 

 

211 

 

 

 

211 

 

 

34.  Lal Iwona 

zajęcia przygotowujące     

do Olimpiady 

Przedsiębiorczości  

1/2 razy w miesiącu 107 



35.  Lewtak Edyta 

SKTR – rajdy   

Szkolny Klub Honorowego 

Dawcy Krwi  

pierwszy piątek 

miesiąca  
- 

36.  Lipka Anna 

zajęcia z WOS dla kl. III C 

przygotowujące do matury  

 

zajęcia z WOS dla kl. III G 

przygotowujące do matury  

SKTR – rajdy  

czwartek                   

8 lekcja  

 

poniedziałek             

8 lekcja  

118  

 

118  

37.  Lipski Dariusz 
nagłośnienia imprez, opieka 

nad wideofilmowaniem   

wtorek  

15:00 - 15:45 
206 

38.  Malczewska Jolanta 

koło filozoficzne II F  

 

zajęcia z j. polskiego 

przygotowujące                 

do egzaminu gimnazjalnego 

III P 

środa 8 lekcja  

 

 

czwartek 8 lekcja 

 

 

105 

 

 

105  

 

 

39.  Marzęda Bartłomiej piłka nożna dziewcząt  
środa  

godz. 15:05 
hala sportowa 

40.  Mazur Renata 

przygotowanie do matury     

z  j. polskiego dla kl. III G     

i IV T   

 

 

próby do przedstawienia     

kl. I A 

 

czwartek  

7 lekcja  

 

 

 

poniedziałek  

8 lekcja  

 

103 

 

 

 

 

103 

41.  Mazurek Joanna 

zajęcia przygotowujące     

do certyfikatu                       

z j. niemieckiego  

środa i czwartek  

8 lekcja  
213 

42.  
Mazurek – Filip 

Małgorzata 

spotkania Szkolnego Klubu 

Wolontariusza  

piątek  

7 lekcja  
1 

43.  Michalska Marzanna 

przygotowanie                   

do Olimpiady i matury 

rozszerzonej                         

z  j. francuskiego 

 

 

przygotowanie do matury 

podstawowej dla klasy III 

 

 dla klasy II 

 

  

 

piątek                       

8 lekcja  

 

 

środa                        

7 lekcja 

 

czwartek  

8 lekcja  

104 

44.  Miętek Krystyna 
tworzenie bibliografii 

załącznikowej  

czwartek  

7 lekcja 
biblioteka 



45.  Mikulska Ewa 
przygotowanie do matury     

z geografii 

czwartek  

8 lekcja  
106 

46.  Oleksiejuk Karolina 

zajęcia przygotowujące     

do konkursów 

przedmiotowych                   

z  j. polskiego  

piątek  

(co 2 tygodnie)  
216 

47.  Pasek – Suska Anita piłka siatkowa dziewcząt  
wtorek  

8 i 9 lekcja 
hala sportowa  

48.  Podlodowska Joanna  
zajęcia przygotowujące     

do egzaminu E.12               

poniedziałek  

8 lekcja 

(według potrzeb)  

201 

49.  Polska Aleksandra 

zajęcia przygotowujące     

do matury z matematyki         

dla III B  

środa  

6 lekcja  
117 

50.  Puszkarska Elżbieta koło informatyczne 

poniedziałek 

8 lekcja          

 

czwartek  

8 lekcja 

(lub według potrzeb)  

202  

 

 

207 

51.  Sabat Małgorzata 

zajęcia przygotowujące      

do matury dla kl. III C, 

   

zajęcia przygotowujące       

do Olimpiady Solidarności 

poniedziałek             

7 lekcja  

  

środa  

8 lekcja  

116  

 

116  

52.  Sajda Beata piłka ręczna dziewcząt  
czwartek  

10, 11 lekcja  
hala sportowa  

53.  Sajda Zbigniew piłka siatkowa chłopców  
poniedziałek  

8,9 lekcja  
hala sportowa  

54.  Skrzypczak Jadwiga 
zajęcia wyrównawcze          

z j. niemieckiego 

wtorek  

7 lekcja  
213 

55.  
Sokołowska 

Małgorzata 

zajęcia przygotowujące     

do matury rozszerzonej             

z j. angielskiego                

(1-3 LO, TZ) 

poniedziałek  

7 lekcja  
19 

56.  Sokołowski Marek 

zajęcia rozwijające 

zagadnienia kulturowe 

Wielka Brytania, USA 

poniedziałek 

8 lekcja  
10 

57.  Staszek Artur 
Zajęcia Szkolnego Klubu 

Wędkarskiego „Robal” 

najczęściej w 

weekendy (wyjazdy)  
- 

58.  Stępień Elżbieta 

zajęcia rozwijające 

zainteresowania ,                

j. francuski dla kl. I D  

środa  

7 lekcja  
103 



59.  
Tomasiewicz 

Sławomir 

koło fotograficzne, 

fotografowanie imprez 

zajęcia przygotowujące       

do egzaminu E.12  

zajęcia przygotowujące      

do egzaminu E.14 

środa                        

8 lekcja  

 

koniec 2 semestru  

 

 

205  

 

205  

 

205 

60.  Urban Krystyna 
przygotowanie do matury     

z chemii III F 

środa  

7 lekcja 

209 

 

61.  Węgrzyn Tomasz 

zajęcia przygotowujące     

do matury z matematyki           

w klasie  III C, III G i III H 

 

  

zajęcia przygotowujące      

do testu gimnazjalnego       

w klasie III P  

  

zajęcia wyrównawcze        

dla klas drugich LO  

 

zajęcia wyrównawcze II P  

 

poniedziałek, 

czwartek  

8 lekcja 

 

              

wtorek  

           8 lekcja                    

(co dwa tygodnie) 

 

środa   

8 lekcja 

 

środa  

9 lekcja                  

(co dwa tygodnie) 

  

105 

103 

 

 

 

 

111 

 

 

101 

 

 

101 

 

 

62.  
Wolińska 

Małgorzata 

zajęcia przygotowujące     

do matury z fizyki  

czwartek  

6 i 7 lekcja  
217 

63.  Wróblewska Olga 

zajęcia wyrównawcze          

z  j. angielskiego dla grupy      

I AC,  

 

środa 8 lekcja       

(co drugi tydzień) 

 

21 

 

 

 

 

 


