
ZAJĘCIA DODATKOWE –  (stan na dzień 12 października 2017r.) 

Szanowni Państwo, 

Poniżej przedstawiamy grafik zajęć dodatkowych. Podane kwoty są cenami za cały rok szkolny. Deklaracja uczestnictwa na cały rok jest jednocześnie zobowiązaniem do terminowego 

opłacenia zajęć. Opłaty za zajęcia przyjmujemy w dowolnej liczbie rat od momentu pojawienia się kwot w systemie do 10 XII  2017 r.  

W przypadku wyboru kilku zajęć istnieje możliwość (po uzgodnieniu z sekretariatem szkoły) przeniesienia terminów płatności na dalsze miesiące. W cenę zajęć wliczone zostały materiały i 

produkty, które zakupuje szkoła. Zapisu na zajęcia płatne dokonują Państwo od 18 do 27 września 2017 r. do 9.00  poprzez wypełnienie i złożenie w sekretariacie szkoły deklaracji 

uczestnictwa (na jedne zajęcia płatne rodzic wypełnia jedną deklarację). Zapisy na warsztaty ceramiczne odbywają się u prowadzącej  (u nich również wnosimy opłaty). Zapisy na zajęcia 

bezpłatne prowadzą nauczyciele prowadzący.  

W przypadku zgłoszenia się większej liczby chętnych, niż mamy miejsc,  Komisja dokona wyboru uczestników – pierwszeństwo będą miały dzieci zapisane na mniejszą liczbę zajęć.  

Szkoła zobowiązuje się do przeprowadzenia minimum 25 zajęć w roku szkolnym. W przypadku przeprowadzenia mniejszej liczby zajęć, szkoła dokona na koniec roku zwrotu za zajęcia, które 

się nie odbyły. Istnieje możliwość zorganizowania innych zajęć pod warunkiem zebrania się grupy zainteresowanych.  

 

SZKOŁA PODSTAWOWA 

 

 Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

R
a
n

o
  

      

 R
a
n

o
 (

8
.0

0
 –

 8
.4

5
) 

8.05 (45 minut)  

Bębny-grupa średniozaawansowana    

(klasa 2  SP – po 1 roku nauki) 

Witold Vargas 

550 zł 

8.05 (45 minut)  

Bębny- zespół  

Witold Vargas 

550zł 

8.05 (45 minut)  

Bębny – grupa mistrzowska  

Witold Vargas 

550zł 

8.05 (45 minut)  

Bębny – grupa zaawansowana  

(klasy 3 SP – po 2 latach nauki) 

Witold Vargas 

550zł 

 

8.05 (45 minut) 

Bębny – grupa początkująca – 

głównie klasy 1 SP 

Witold Vargas  

550zł  

8.05 (45 minut)  

“Łapka” kl. 1p 

Joanna Poczobutt-Odlanicka 

(bezpłatne) 

8.05 (45 minut)  

Szachy kl.1-6  

Aleksander Kosacki 

550zł 

8.00 (45 minut)  

Kółko matematyczne kl.1 

Ewa Hryszkiewicz 

550zł 

8.05 (45 minut)  

“Łapka” kl. 1e 

Joanna Poczobutt-Odlanicka 

(bezpłatne) 

8.05 (45 minut)  

Kółko matematyczne kl.3 

Barbara Stępień 

550zł 

15.00 (45 minut)  

Historia - przygotowanie do 

konkursów szkoła podstawowa 

Piotr Krzesicki (bezpłatne) 

8.05 (45 minut) 

Kółko „Movers” przygotowujące 

do egzaminu YLE dla kl. 3 

Magda Górka (bezpłatne) 

 

8.05 (45 minut)  

Kółko matematyczne kl.3  

Barbara Stępień 

550zł 

 

8.05 (45 minut) 

Zabawa słowem – przygotowanie do 

konkursu „ Poprawna polszczyzna” 

- kl.1-4 

Mira Dąbkowska (bezpłatne) 

8.05 (45 minut)  

Kółko matematyczne kl.2 

Ewa Hryszkiewicz 

550zł 

8.05 (45 minut) 

Kółko „Movers” przygotowujące do 

egzaminu YLE dla kl. 3 

Magda Górka 

(bezpłatne) 

8.05 (45 minut)  

Humorki kl. 2mi 

Joanna Poczobutt-Odlanicka 

(bezpłatne) 

8.05 (45 minut) 

Kółko „Starters” przygotowujące do 

egzaminu YLE dla kl. 2 

Magda Górka 

(bezpłatne) 

 15.00 (45 minut) 

Bliskie spotkania z matematyką + 

przygotowanie do konkursów  - 

zajęcia dla kl.6  

(lub w środę – do ustalenia z klasami) 

 Beata Gryz (zajęcia bezpłatne) 

8.00 (45 minut)  

Przygotowanie do konkursu 

j.francuskiego kl.4-6   

Gabriela Hałat 

(bezpłatne) 

 

 

 

8.05 (45 minut)  

Przygotowanie do zawodów kl.4-6 

Aleksander Kosacki 

(bezpłatne) 
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15.00 (90 minut)  

Trening Twórczości kl.1-3 

Magdalena Pieczyńska 

960zł (cena zawiera materiały) 

 

15.00 (45 minut) 

Bliskie spotkania z matematyką- 

zajęcia dla kl.5 

Beata Gryz  Cena 550zł 

 

15.00 (60 minut) 

Ceramika kl. 1-3 

Klementyna Kot 

Zapisy i opłaty u prowadzącego. 

15. 00 (90 minut) 

Piłka nożna kl.4-6 

Instruktor OloSport 

930zł 

15.00 (90 minut) 

„Decoupage i nie tylko” dla kl.4-7 

Agnieszka Gryz 

1080zł (cena zawiera materiały) 

 

15.00 (45 minut) (max10 osób) 

Pani Łyżeczka dla klas 1-6 

Agnieszka Sadło 

700zł (cena zawiera artykuły spożywcze) 

 

 

15.00 (45 minut) 

Pan Robocik - programowanie 

dla kl.3 SP 

(grupa max. 12 osób) 

Szymon Wróblewski 

650zł, 

 

 

16.15 (60 minut) 

Ceramika kl. 4-6 

Klementyna Kot 

Zapisy i opłaty u prowadzącego. 

 

15.00 (90 minut) 

Pani Igiełka dla klas 1-4 

Agnieszka Sadło 

960zł (cena zawiera materiały) 

 

15.00 (90 minut)  

Teatrzyk  kl.1-4  

Magdalena Pieczyńska 

930zł 

 

16.00 (45 minut) (max10 osób) 

Pani Łyżeczka dla klas 1-6  

Agnieszka Sadło 

700zł (cena zawiera artykuły spożywcze) 

 

 

 

15.00 (90 minut) 

Aikido kl. 1-3 

Centrum Aikido - 930zł 

Samodzielny odbiór dzieci po 

zajęciach z Centrum Aikido AIKIKAI  

przy ul. Pruszkowskiej 13 

 

 

15.00 (45 minut) 

Kółko „Flyers” przygotowujące do 

egzaminu dla kl.4  

Monika Drezner (bezpłatne) 

 

15.00 (45 minut) 

Kółko fizyczne dla klas 7 – 

przygotowanie do konkursów i 

doświadczenia  

Antoni Kurek (bezpłatne) 

 

 

15.00 (45 minut) 

„Francuski dla początkujących” – kl.5 

Gabriela Hałat 

(koszt w zależności od liczby chętnych) 

 

 

 

 

 

 

 

15. 00 (90 minut) 

Piłka nożna kl.1-3 

Instruktor OloSport 

930zł 

 

 

15.00 (45 minut) 

Bliskie spotkania z matematyką + 

przygotowanie do konkursów - 

zajęcia dla kl.7 

Beata Gryz 

(bezpłatne) 

 

 

 

 

 

 

15.00 (45 minut) 

Kółko przygotowujące do egzaminu 

KET dla kl.5  

Dominika Domczyk (bezpłatne) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.00 (90 minut)  

Kółko historyczne (klasy 7) 
Piotr Krzesicki 

930zł 

 

15.00 (45 minut) 

Kółko przygotowujące do egzaminu 

PET dla kl.6 

Rafał Szczęsny (bezpłatne) 

 

 

 

 

 

 

 

15.00 (45 minut) 

Pan Robocik - programowanie dla 

kl.1-2 SP 

(grupa max 12 osób) 

Szymon Wróblewski 

650zł 

 

 

 

 

15.00 (45 minut) 

Kółko matematyczne kl.4 

Joanna Kukuła 

530zł 

 

 

 

  

 



 

GIMNAZJUM 

 Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 
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15.50 (45 minut) 

WOS – przygotowanie do 

konkursów dla klas II-III 

Piotr Krzesicki 

(bezpłatne) 

 

 

15.00 (90 minut) 

Chemia– przygotowanie do 

konkursów dla klas II-III 

Małgorzata Górzyńska 

(bezpłatne) 

 

15.50 (45 minut) 

Historia sztuki - przygotowanie do 

konkursów dla klas II-ich 

Mariusz Pawłowski 

(bezpłatne) 

 

15.00 (45 minut) 

Liga Debatancka 

Dorota Korbel 

(bezpłatne) 

    

15.00 (90 minut) 

Historia– przygotowanie do 

konkursów dla klas II-III 

Piotr Krzesicki 

(bezpłatne) 

 

15.50 (45 minut) 

Kółko przygotowujące do 

certyfikatu FCE – kl. II- III Gim. 

Dominika Domczyk 

(bezpłatne) 

 

15.00 (45 minut) 

Język polski – przygotowanie do 

konkursów dla klas II-III 

(lub w sobotę przed południem) 

Ewa Zakrzewska 

(bezpłatne) 

 

    

15.50 (45 minut) 

Biologia – przygotowanie do 

konkursu biologicznego kl. II-III 

Renata Czubaj 

(bezpłatne) 

 

 

15.50 (45 minut) 

Kółko fizyczne dla klas III – 

przygotowanie do konkursów  

Antoni Kurek (bezpłatne) 

     

15.00 (45 minut) 

Matematyka – przygotowanie do 

konkursów matematycznych i 

olimpiady dla kl. III gim 

Joanna Kukuła 

(bezpłatne) 

 

 

                            
 


