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1. 

 
 
 
 
 
 
Brończyk 
Paulina 
 
 

 

1.Dodatkowe  zaję
przygotowujące do egzaminu maturalnego kształtuj
komunikacyjne uczniów: klasa IV H 
tekstów kultury. 
2. Zajęcia rozwijaj
innowacyjności -
Grupa I – koło teatralne

3. Zajęcia rozwijaj
innowacyjności -
Grupa III – warsztaty komunikacyjne
 

 
2. 

 
Burczak 
Mariola 

1.Zajęcia rozwijaj
w ramach projektu edukacyjnego „
Grupa II – koło miło
 

 
3. 

 
Mickiewicz 
Regina 

1.Dodatkowe  zaję
przygotowujące do egzaminu maturalnego kształtuj
komunikacyjne uczniów: klasa  IVG 
tworzenie wypowiedzi argumentacyjnej
 

 
 
 
 
4. 

 
 
 
 
Olkiewicz 
Iwona 

1.Dodatkowe  zaję
przygotowujące do egzaminu maturalnego kształtuj
komunikacyjne uczniów: 
ustnej wypowiedzi argumentacyjnej

2.Zajęcia rozwijaj
w ramach projektu edukacyjnego „
Grupa III – koło aktywnego odbiorcy dzieła sztuki
 

 
 
5. 

 
 
śarna Monika 

1. Dodatkowe  zaj
przygotowujące do egzaminu maturalnego kształtuj
komunikacyjne uczniów:: 
czytania ze zrozumieniem, selekcjonowania 
i wyszukiwania informacji.
2. Zajęcia rozwijaj
innowacyjności -
Grupa II – koło dziennikarskie

 
6. 

 
Radko 
Magdalena 

1.Zajęcia rozwijaj
w ramach projektu edukacyjnego „
Grupa I –koło młodego filmowca
 

 
 
7. 

 
 
Gramza 
Małgorzata 

1.Dodatkowe zaję
klasa III T – zaję

2. Warsztaty geograficzne rozwijaj
 uzdolnienia geograficzne uczniów 
Grupa II – chętni uczniowie klas I
TURYSTYCZNEJ
 

 
 
8. 

 
 
Iwaszkiewicz 
Edyta 

1.Dodatkowe zaję
klasa IV H – zaję
geografii 

TECHNIKUM ZAWODOWE NR 1 

Wsparcie na starcie”  - HARMONOGRAM ZAJ ĘĆ W GRUDNIU 2017 r. 

Forma wsparcia 
 
Data/godzina/ nr sali

1.Dodatkowe  zajęcia z języka polskiego 
ące do egzaminu maturalnego kształtujące kompetencje 

komunikacyjne uczniów: klasa IV H – zajęcia doskonalące odbiór 
 

04.12.2017 r./ 13.30
11.12.2017r./13.30
16.11.2017 r. (sobota) 9.00
18.12.2017 r. ./13.30

cia rozwijające umiejętności pracy zespołowej, kreatywności i 
- warsztaty i koła zainteresowań z języka polskiego 

koło teatralne 

07.12.2017 r./15.15
odwołane z powodu rady pedagogicznej 
szkoleniowej 14.00
14.12. g.14.30
14.12.2017 r./15.15
21.12.2017r./14.30

cia rozwijające umiejętności pracy zespołowej, kreatywności i 
- warsztaty i koła zainteresowań z języka polskiego 

warsztaty komunikacyjne 

06.12.2017 r./14.25
13.12.2017 r./14.25
20.12.2017 r./14.

cia rozwijające humanistyczne uzdolnienia uczniów prowadzone 
w ramach projektu edukacyjnego „Z tekstami kultury na co dzień”  

koło miłośników teatru 

07.12.2017 r./
14.12.2017 r./

1.Dodatkowe  zajęcia z języka polskiego 
ące do egzaminu maturalnego kształtujące kompetencje 

komunikacyjne uczniów: klasa  IVG - zajęcia redakcyjne -  
tworzenie wypowiedzi argumentacyjnej 

2017-12-01
2017-12-11 
2017-12-14 14.30
2017-12-15
2017-12-18 
2017-12-21 14.30
2017-12-22 10.35

1.Dodatkowe  zajęcia z języka polskiego 
ące do egzaminu maturalnego kształtujące kompetencje 

komunikacyjne uczniów: klasa IV T -zajęcia doskonalące tworzenie 
ustnej wypowiedzi argumentacyjnej 

05.12. 2017 r. 
12.12.2017 r. 
19.12.2017 r.
 

cia rozwijające humanistyczne uzdolnienia uczniów prowadzone 
w ramach projektu edukacyjnego „Z tekstami kultury na co dzień”  

koło aktywnego odbiorcy dzieła sztuki 

07.12.2017 r.
Biblioteki P
autorem)
20.12.2017 r.

1. Dodatkowe  zajęcia z języka polskiego 
ące do egzaminu maturalnego kształtujące kompetencje 

komunikacyjne uczniów:: klasa IV L - zajęcia doskonalące umiejętność 
czytania ze zrozumieniem, selekcjonowania  
i wyszukiwania informacji. 

5.12.2017r.
12.12.2017r.
19.12.17r.  /14.30
 

cia rozwijające umiejętności pracy zespołowej, kreatywności i 
- warsztaty i koła zainteresowań z języka polskiego 

koło dziennikarskie 

14.12.17r.
21.12.17 r./ 14.30

cia rozwijające humanistyczne uzdolnienia uczniów prowadzone 
w ramach projektu edukacyjnego „Z tekstami kultury na co dzień”  

koło młodego filmowca 

5.12.2017 r./15.00
12.12.2017r./ 15.00

1.Dodatkowe zajęcia z geografii dla uczniów klas III T i IV H: 
zajęcia wyrównawcze z geografii 

5.12.2017r./14.30
7.12.2017r. 14.30
12.12.2017 r./ 14.30
14.12.2017 r./ 14.30
19.12.2017 
21.12.2017r./ 14.30

2. Warsztaty geograficzne rozwijające 
uzdolnienia geograficzne uczniów – metoda eksperymentu 

ętni uczniowie klas I-IV TECHNIKUM OBSŁUGI 
TURYSTYCZNEJ 

7.12.2017
14.12.2017
21.12.2017
 

Dodatkowe zajęcia z geografii dla uczniów klas III T i IV H: 
zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z 

 5.12.2017 r./ 14.20
12.12.2017 r/ 14.20
19.12.2017 r./
 

Data/godzina/ nr sali 

04.12.2017 r./ 13.30-15.00 – s.208 
11.12.2017r./13.30-15.00  – s.208 
16.11.2017 r. (sobota) 9.00-12.00 s.208 

12.2017 r. ./13.30-15.00  – s.208 
07.12.2017 r./15.15-16.00 –s.206 – zajęcia 
odwołane z powodu rady pedagogicznej 
szkoleniowej 14.00-18.00(odrobione będą 
14.12. g.14.30-15.15) 
14.12.2017 r./15.15-16.00 – s.206 
21.12.2017r./14.30-16.00 – s.206 
06.12.2017 r./14.25-15.10 – s.208 
13.12.2017 r./14.25-15.10 – s.208 
20.12.2017 r./14.25-15.10-s.208 

07.12.2017 r./13.35-15.05 s.120 
14.12.2017 r./13.35-15.05 s.120 

01 10:45- 11:30 s.117 
11 15:20-16:05 s.117 
14 14.30-15.15 s.117 
1510:45-11:30 s.117 
18 15.20-16.05s. 117 
21 14.30-15.15 s.117 
22 10.35-11.30 s.117 

2017 r. –14.30- 16.00 s.118 
12.12.2017 r. – 14.30 -16.00 s.118 

2017 r. – 14.30 -16.00 s.118 

2017 r.- 17.00-19.00 (wyjście do 
Biblioteki Publicznej na spotkanie z 
autorem) 
20.12.2017 r.- 14.45-15.30 s.118 
5.12.2017r. /14.30-16.00 s. 212 
12.12.2017r.  /14.30-16.00 s. 212 
19.12.17r.  /14.30-16.00 s. 212 

.12.17r. /14.30-16.00 s. 212 
21.12.17 r./ 14.30-16.00 s. 212 

5.12.2017 r./15.00-16.30 s.208 
12.12.2017r./ 15.00-16.30 s.208 

5.12.2017r./14.30-15.15/ s. 102 
7.12.2017r. 14.30-15.15/ s. 102 
12.12.2017 r./ 14.30-15.15/ s. 102 
14.12.2017 r./ 14.30-15.15/ s. 102 
19.12.2017 r./ 14.30-15.15/ s. 102 
21.12.2017r./ 14.30-15.15/ s. 102 
7.12.2017r./ 8.00-8.45/ s.102 
4.12.2017 r./ 8.00-8.45/ s.102 

21.12.2017 r./ 8.00-8.45/ s.102 

5.12.2017 r./ 14.20-15.50/ s. 101 
12.12.2017 r/ 14.20-15.50 
19.12.2017 r./14.20-15.50 



2.Warsztaty geograficzne rozwijające 
 uzdolnienia geograficzne uczniów – metoda eksperymentu 
Grupa I – chętni uczniowie klas I-IV TECHNIKUM 
HOTELARSKIEGO 
 

13.12.2017 r./15.15-16.00/ s.101 
20.12.2017 r./15.15-16.00/ s.101  

 

 


