Zajęcia pozalekcyjne
w CLVIII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej w Warszawie
w roku szkolnym 2018/2019
przedmiot

nauczyciel

Nazwa zajęć

dzień tygodnia

nr lekcji

sala

wtorek

8

212

Pochwicki Krzysztof

konsultacje z biologii

Sypuła-Paciorek Katarzyna

konsultacje z biologii

Morawski Przemysław

koło brydżowe

piatek

8

138

Nasiłowska Marzena

koło brydżowe

piatek

8-9 lekcja

138

czwartek

0

148

konsultacje z chemii

piątek

8

148

Klimek Paulina

konsultacje z chemii

poniedziałek

8

148

Iwona Siewkowska

chór

wtorek

7i9

4

Piórkowska Anna

doradztwo zawodowe- zajęcia indywidualne

czwartek

9 i 10

101

Klimczak Anna

konsultacje EDB

poniedziałek

0

148

czwartek

0 i 1 co 2 tyg.

150

konsultacje z fizyki

wtorek

0

150

konsultacje z fizyki

poniedziałek

8

148

biologia
spotkania indywidualne z uczniami

brydż

przygotowanie do konkursów
Tymejczyk Marcelina
chemia

chór

doradztwo zawodowe

EDB

koło/(KMO co 2 tyg.)
Rozborska Magdalena
fizyka

Klimek Paulina

konsultacje/przygotowanie do konkursu kuratoryjnego z geografii

piątek

0

210

czwartek/ co dwa
tygodnie

0

210

Walendzik Justyna
geografia

historia

konsultacje/ liceum

Popławski Paweł

konsultacje z geografii

piątek

8

212

Knieć Agnieszka

konsultacje z historii

środa

0

207

Przemysław Morawski

konsultacje z historii

wtorek

9 lekcja

206

Sierpniak Monika

konsultacje z historii

wtorek

8

206

ECDL

poniedziałek

8i9

203

koło informatyczne

poniedziałek

1

201

koło informatyczne

piątek

8

203

koło informatyczne

poniedziałek

8

201

wtorek

8

145

Domagała Agnieszka
informatyka

Żerdziński Paweł

przygotowanie do konkursów
Gęśla Aleksandra
konsultacje

spotkania indywidualne z uczniami

przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego z j. angielskiego

poniedzialek

8

144

konsultacje z języka angielskiego

poniedziałek

9

144

czwartek

9

145

wtorek

9

Jabłońska-Kwiatkowska Lidia

język angielski
przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego z j. angielskiego
Kozikowska Ewa
konsultacje z języka angielskiego

Rosa Maciej

Rosa Maciej
język włoski

język francuski

konsultacje z języka angielskiego

koło zainteresowań - Drone racing 101

Tymińska Agnieszka

język włoski od zera

Degórska-Karpińska Marzenna

przygotowanie do konkursu DEFL

koło teatralne

poniedziałek

8

103

wtorek (lub środa na
9 lekcji)

8

203

czwartek

9

202

spotkania indywidualne z uczniami

wtorek (co 2 tyg.)

9

205

konsultacje

środa

9

108

konsultacje z języka polskiego

piątek

0

107

decoupage

środa

1

107

poniedziałek

8

106

wtorek (co 2 tyg.)

8i9

205

poniedziałek

8

205

środa i czwartek

7

103

czwartek

8

103

poniedziałek

0

132

konsultacje z języka hiszpańskiego

wtorek

0

132

konsultacje z języka hiszpańskiego

wtorek

8

Lubieniecka Paulina

Marcinkowska Renata
język polski

Szczepańska-Freni Barbara

koło polonistyczne/konsultacje

Koło teatralne
Świercz Edyta
konsultacje z języka polskiego

przygotowanie egzamin gimnazjalny j. niemiecki
język niemiecki

Rudnicka Ewa
konsultacje z języka niemieckiego

przygotowanie do konkursu kuratoryjnego z j.hiszpańskiego
Mankin Kamil
język hiszpański
język hiszpański
Zarco Maldonado Ricardo

Zarco Maldonado Ricardo

język rosyjski

Maldonado Ricardo Zarco

przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego z
j. hiszpańskiego - poziom rozszerzony

Rutkiewicz Katarzyna

język rosyjski od zera.

wtorek

9

poniedziałek

8

biblioteka

zajęcia dodatkowe dla uczniów klas 1 LO

piątek

0

204

konsultacje z matematyki

środa

0

204

konsultacje z matematyki

piątek

0

211

koło matematyczne - przygotowanie do konkursów.

wtorek

0

211

Nasiłowska Marzena

konsultacje z matematyki

piątek

8 lekcja

138

Nasiłowska Marzena

konsultacje z matematyki

czwartek

7 lekcja

138

Siewkowska Iwona

Krąg Biblijny - przygotowanie do konkursu kuratoryjnego
Hieronymus 2019
i innych konkursów religijnych

środa

"0" i 9

4

Małkiński Tomasz

koło religijne

poniedziałek

10

4

Popławski Paweł

konsultacje, przygotowanie
do Olimpiady Przedsiębiorczości

poniedziałek

8

212

Sierpniak Monika

konsultacje

wtorek

8

Morawski Przemysław

konsultacje i przygotowanie do konkursów z wos-u

wtorek

9 lekcja

koło wolontariatu

poniedziałek

9

102

koło wolontariatu

poniedziałek

10

102

Bens Marzena

matematyka

Perucka Agnieszka

religia

przedsiębiorczość

wiedza o społeczeństwie

wolontariat szkolny

Rudnicka Anna

zawody sportowe zgodnie z harmonogramem WOM
Jaskulska Barbara
Jaskulska Barbara

spotkania indywidualne z uczniami

Jaskulska Barbara
Jaskulska Barbara
konsultacje, zawody sportowe

Szczogryn Paweł
wychowanie fizyczne

zawody sportowe zgodnie z harmonogramem WOM

konsultacje
Urbański Rafał
konsultacje, zawody sportowe

zawody sportowe zgodnie z harmonogramem WOM

spotkania
indywidualne z
uczniami
piątek

8

sala gimnastyczna

spotkania indywidualne z uczniami

Wardecka Adrianna
zawody sportowe zgodnie z harmonogramem WOM

Wróblewska Sylwia

konsultacje, zawody sportowe

zawody sportowe zgodnie z harmonogramem WOM

wtorek

7

sala gimnastyczna

spotkania indywidualne z uczniami

Żukowska Anna
konsultacje, zawody sportowe

środa

10

SG

Rutkiewicz Katarzyna

koło biblioteczne

wtorek

8

biblioteka

Samorząd Uczniowski

Knieć Agnieszka

Samorząd szkolny

poniedziałek

9

207

zajęcia indywidualne
z pedagogiem

Piórkowska Anna

zajęcia indywidualne z uczniami

wtorek

9

Tymińska Agnieszka

Tracing Our European Spirit - projekt Erasmus+ - przygotowanie
wizyty

Domagała Agnieszka

Tracing Our European Spirit - projekt Erasmus+ - przygotowanie
wizyty

Trojanowska Grażyna

zajęcia indywidualne z uczniami wg grafiku

Koło biblioteczne

Erasmus+

reedukacja

202
zgodnie z potrzebami
203

spotkania indywidualne z uczniami

