
ZAJĘCIA DODATKOWE 2018/2019 

Propozycja zajęć – wersja 1 

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. W cenę zajęć wliczone zostały materiały i produkty, które zakupuje szkoła. Zapisu na zajęcia płatne dokonują 

Państwo od 17 do 28 września 2018 r. do godz. 12.00  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), a na zajęcia MAT-

PLANETY drogą elektroniczną u organizatora (szczegółowe informacje w załączniku). Zapisy na zajęcia bezpłatne prowadzą nauczyciele prowadzący.  

W przypadku zgłoszenia się zbyt małej liczby dzieci, zajęcia nie zostaną uruchomione. 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.  
 

 Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 
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8.05 (45 minut) 

Zabawa słowem – przygotowanie 

do konkursu „ Poprawna 

polszczyzna” - kl.1-4 

Mira Dąbkowska (bezpłatne) 

8.05 (45 minut)  

Bębny – grupa średniozaawansowana  

- klasy 2-3 SP 

Witold Vargas 

550zł 

8.05 (45 minut)  

Bębny – grupa mistrzowska 

 (klasy 3-5) 

Witold Vargas 

550zł 

8.05 (45 minut) 

Bębny – grupa początkująca – 

głównie klasy 1 SP 

Witold Vargas  

550zł  

 

 8.05 (45 minut) 

Zespół „Bachmacka” – 

kontynuacja (dzieci z klas 6-8) 

Witold Vargas 

Cena??? 

8.05 (45 minut) 

Kółko „Starters” przygotowujące 

do egzaminu YLE dla kl. 2 

Magda Górka 

(bezpłatne) 

8.05 (45 minut)  

“Łapka” kl. 1i 

Joanna Poczobutt-Odlanicka 

(bezpłatne) 

8.05 (45 minut)  

Humorki kl. 2e i 2p 

Joanna Poczobutt-Odlanicka 

(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 

8.00 (45 minut)  

Kółko j.francuskiego kl.6   

Gabriela Hałat 

(550zł) 

8.05 (45 minut)  

Kółko „Starters” przygotowujące do 

egzaminu YLE dla kl. 2 

Magda Górka 

(bezpłatne) 

8.05 (45 minut)  

Kółko matematyczne kl.1  

Barbara Stępień 

550zł 

8.05 (45 minut)  

Kółko matematyczne kl.2 

Ewa Hryszkiewicz 

550zł 

8.05 (45 minut)  

“Łapka” kl. 1b 

Joanna Poczobutt-Odlanicka 

(bezpłatne) 

  8.05 (45 minut) 

Kółko matematyczne dla. kl.4 

Joanna Kukuła 

550zł 

 

 8.05 (45 minut) 

Kółko matematyczne dla kl.5 

Joanna Kukuła 

550zł 

  

 

8.05 (45 minut)  

Szachy kl.1-3  

Aleksander Kosacki 

550zł 
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15.00 (90 minut)  

Trening Twórczości kl.1-3 

Magdalena Pieczyńska 

960zł (cena zawiera materiały) 

15.00 (45 minut) 

Programowanie dla kl. 4-5 

(grupa maks. 10 osób) 

Szymon Wróblewski 

650zł, 

15.00 (60 minut) 

Ceramika kl. 1-3 

Anna  Rupińska 

Zapisy i opłaty u prowadzącego. 

15.50 (45 minut) 

Kółko przygotowujące do egzaminu 

FCE dla kl.7, 8 i III gimnazjum 

Rafał Szczęsny (bezpłatne) 

15.00 (60 minut) 

Liga Debatancka kl.7,8 i 

gimnazjum 

Dorota Korbel 

(bezpłatne) 

15.50 (45 minut) 

Culture Vulture – kultura krajów 

anglojęzycznych kl. 4-6 

Rafał Szczęsny 

550zł 

15.00 (90 minut)  

Kółko historyczne (klasy 4-5) 
Piotr Krzesicki 

930zł 

 

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) 

Pan Robocik - programowanie dla kl. 

2- 3 SP (grupa max. 10 osób) 

Szymon Wróblewski 

650zł, 

15.00 (90 minut)  

Teatrzyk  kl.1-4  

Magdalena Pieczyńska 

930zł 

15.00 (45 minut) 

Pan Robocik - programowanie dla 

kl. 2- 3 SP (grupa max. 10 osób) 

Szymon Wróblewski 

650zł, 

15.00  (45 minut)  

Kółko „Flyers”” przygotowujące do 

egzaminu YLE  dla kl. 4 

Katarzyna Bartuzi 

(bezpłatne) 

15. 00 (90 minut) 

Piłka nożna kl.1-3 

Instruktor OloSport 

930zł 

15. 00 (90 minut) 

Piłka nożna kl.4-6 

Instruktor OloSport 

930zł 

15.00 (45 minut) 

Kółko przygotowujące do 

konkursów j. angielskiego kl. 8 i 

III gimnazjum 

Rafał Szczęsny  (bezpłatne) 

15.10 – 16.50 (z krótką przerwą) 

MAT-PLANETA – klasa 2-3 

(grupa  8-12 osób ) 

OPIS ZAJĘĆ I SPOSOBU 

ZAPISU NA PLAKATACH I W 

ZAŁĄCZNIKU  

50zł za zajęcia – płatne u 

organizatora. 

15.10 – 16.50 (z krótką przerwą) 

MAT-PLANETA – klasa 1 

(grupa  8-12 osób) 

OPIS  ZAJĘĆ I SPOSOBU ZAPISU 

NA PLAKATACH I W 

ZAŁĄCZNIKU 

50zł za zajęcia – płatne u organizatora. 

 15.00 (60 minut) 

Ceramika kl. 4-8 

Anna  Rupińska 

Zapisy i opłaty u prowadzącego. 

15.00 (45 minut) 

Kółko fizyczne – przygotowanie do 

konkursu fizycznego i 

doświadczenia dla klas 6-8  

Antoni Kurek  (bezpłatne) 

 15.50 (45 minut) 

Kółko przygotowujące do egzaminu 

PET dla kl.6 

Monika Drezner 

(bezpłatne) 

15.00 (90 minut) 

Kreatywny Misz-Masz – klasy 4-8 

Agnieszka Gryz 

1080 zł (cena zawiera materiały) 

   15.00 (45 minut) 

Zajęcia umuzykalniające dla klas 2-3 

Jan Sajdak 

550zł 

15.00  (90 minut) 

Koło działań artystycznych 

„Czytanie obrazów” dla klas 1-3 

Mirosława Dąbkowska 

1080zł (cena zawiera materiały) 

 

Zajęcia matematyczne pani Beaty Gryz oraz spotkania drużyny zuchowej i harcerskiej będą dopisane do grafiku po zebraniach z rodzicami 12 IX (wtedy ustalony będzie termin). Kółko KET dla klasy 5 

planujemy uruchomić w listopadzie, po powrocie nauczycielki z urlopu macierzyńskiego. 

 


