
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W ROKU SZKOLNYM  2022/2023 

 

Nazwisko i imię 

nauczyciela 
Rodzaj zajęć 

Termin realizacji (dzień tygodnia, czas 

trwania zajęć lub zamieszczenie informacji: w 

terminach każdorazowo ustalonych z 

uczniami) 

Liczba 

uczniów 

Liczba 

zrealizowanych 

godzin na podst. 

dziennika) 

j. polski 

Aleksandra Francuz 

 
Koło olimpijskie z j. polskiego Termin każdorazowo ustalony z uczennicą 1  

Beata Błaszczyk  
Koło olimpijskie z j. polskiego Termin każdorazowo ustalony z uczennicą 1  

j. niemiecki. 

Agata Witkowska 

Zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do 

matury rozszerzonej 
poniedziałek, 15:20 -16:05 

 

1 

 

  matematyka, informatyka  

 

Violetta 

Lewandowska 
Koło matematyczne środa 15:30 26  

 

fizyka 

Emilia Misch 

 
Koło Fizyczne dla klasy 4a i 4c czwartek 8:55-9:40 20  

 

historia, historia sztuki 

 

Mateusz Raszyński Klub Debat Oksfordzkich  

(grupa podstawowa) 
poniedziałek 14:35- 16:00 9  

Mateusz Raszyński Klub Debat Oksfordzkich  

(grupa zaawansowana) 
środa 15:20 – 17:15 10  
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Nauczyciele (w przypadku chętnych uczniów) przygotowują uczniów do olimpiad przedmiotowych: Olimpiady 

Literatury i Języka Polskiego, Olimpiady Matematycznej, Olimpiady Fizycznej, Olimpiady Informatycznej,  

Olimpiady Biologicznej, Olimpiady Chemicznej, Olimpiady Geograficznej, olimpiad z zakresu przedsiębiorczości i 

wiedzy ekonomicznej oraz konkursów, turniejów, zawodów (uczniowie wszystkich klas zgłaszają chęć udziału w 

olimpiadach, konkursach, turniejach, zawodach nauczycielom prowadzącym zajęcia przedmiotowe) 

 

II. DODATKOWE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE 

Nazwisko i imię 

nauczyciela 

Rodzaj zajęć Termin realizacji (dzień tygodnia , czas trwania zajęć) – 

Mateusz Raszyński Klub Debat Oksfordzkich  

(grupa podstawowa) 
czwartek 14:35- 16:00 18  

Mateusz Raszyński Zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do 

matury rozszerzonej 
wtorek 8:55-9:40 2  

wychowanie fizyczne  

Karolina Kurek 
Grupa taneczna  wtorek 15:20-16:20 8  

Karolina Kurek 

Trening z siatkówki  dziewcząt i 

chłopców 
poniedziałek 15:30 -17:30 

25  

Łukasza Kubzdyl 

Treningi z piłki ręcznej - dla  chłopców i 

dla dziewcząt 
czwartek 15:30- 17:30 

36  

Krzysztof Dudek 
Treningi z koszykówki - dla  chłopców   wtorek 15:30  14  

Krzysztof Dudek 
Treningi z koszykówki - dla  dziewcząt środa 16:00 – 18:00 14  

religia 

Paweł Maciejewski 

Koło olimpijskie z zakresu wiedzy 

teologicznej 

Konsultacje indywidualne w ustalonych z 

nauczycielem terminach 
4 

 

 



Violetta Dworecka Koło Przyjaciół Armii Krajowej 

im. F. Marciniaka  

Ze względu na specyficzny charakter koła (stowarzyszenie) i uzależnienie od decyzji       

m. in. ŚZŻAK spotkania odbywają się w różnych terminach (także w niedziele i ferie). 

 Rafał Polowczyk Szkolne Koło PCK Ze względu na specyficzny charakter koła spotkania odbywają się w różnych terminach 

Jacek Zając  Zespół wokalno-instrumentalny 

Out laud  

Zajęcia będą odbywały się  w terminach ustalonych z grupą uczniów (głównie wtorki od 

15.30) po uzyskaniu zgody rodziców 

 

 

III. PROJEKTY EDUKACYJNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAZWA PROJEKTU NAUCZYCIEL REALIZUJĄCY PROJEKT  

Klasy akademickie (na podstawie umów i porozumień w władzami 

UAM w Poznaniu, Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu 

Medycznego w Poznaniu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu) 

- w tym projekty edukacyjne oraz sesje popularnonaukowe  

realizowane przez nauczycieli koordynatorów 

Projekt edukacyjny obejmuje obecnie 20 klas 

Dyrektor i nauczyciele prowadzący przedmioty rozszerzone w 

klasach akademickich 

Akademia Rodzica - spotkania szkoleniowe dla rodziców - odbywają 

się tydzień po zebraniach z rodzicami  

Zespół ped.-psych. 

Językowe projekty edukacyjne 

 

Nauczyciele języków obcych 

„Wybieram zdrowie” 

 

Nauczyciele biologii i wychowania fizycznego 

„ENIGMA – wzmocnienie kompetencji matematyczno- 

informatycznych w liceach Metropolii Poznań” – org. 

Metropolia Poznań 

Katarzyna Kordus, Katarzyna Zientek, Anna Jaborkhel,,  

Viotetta Lewandowska 

 


