Zajęcia dodatkowe nauczycieli ZSH
1. Joanna Wojciechowska
- realizacja projektu edukacyjnego dla uczniów klas gimnazjalnych PMZŚL,
- zajęcia uzupełniające wiedzę z WSO,
- praca z uczniem ITN, z orzeczeniem, wg potrzeb.
2. Katarzyna Lisek
- każdy piątek o godz. 7:05 (1 godz. lekcyjna), zajęcia przygotowujące do
konkursów, egzaminów, poprawy zaległości.
3. Małgorzata Gajek
- każdy wtorek 8 godz. lekcyjna, godz. 13:45 – przygotowanie do matury
z WOS uczennicy kl. III B LO,
- każdy czwartek 5 godz. lekcyjna, godz. 10:35 – przygotowanie do matury
z WOS uczennicy kl. II C,
- przygotowanie do konkursów i olimpiad – wg harmonogramu konkursów.
4. Marta Marchewicz
- każda środa, 16:30-17:30, raz na dwa tygodnie – kółko humanistyczne zajęcia z elementami retoryki oraz szkolne kółko scrabblistów.
5. Aleksandra Gola
- każdy poniedziałek, godz. 14:00-15:30 – przygotowania do olimpiady,
konkursów, wyrównanie różnic edukacyjnych,
- praca z uczniem zdolnym,
- zajęcia dla uczniów z orzeczeniami PPP.
6. Agata Ernt
- przygotowanie do matury, środa, 8 godz. lekcyjna.

Kółka zainteresowań
1. Milena Nowak – matura rozszerzona, piątek: 15:35,
2. Katarzyna Gosz – kółko filmowe piątek: 16:00 (jeden raz w miesiącu),
3. Joanna Bujara – wyrównanie różnic w poziomie nauki dla kl. ID LO,
piątek godz. 14:35,
4. Anna Łącka – matura rozszerzona, wtorek godz. 14:35,
5. Janina Akotangni – Egzamin Gimnazjalny, piątek godz. 15:35.

Zajęcia dodatkowe - ścisłowcy
Matematyka
Elżbieta Wąs : wtorek 14:30 - przygotowanie do konkursów matematycznych,
Grażyna Radoń : poniedziałek, wtorek 7:30 - 8:00,
Dorota Matusik :14:30 wtorek, dla klasy 1c,
Ewa Kulawik : poniedziałek 7:00 1h – Liceum,
Barbara Banaś : poniedziałek i piątek dwie przerwy - Gimnazjum i Liceum .
Fizyka
Ewa Wuttke – zajęcia wyrównawcze dla klasy 2c.
Biologia
Ewa Wuttke czwartek 8:45 – klasy trzecie Liceum.
Geografia
Grażyna Radoń – maturzyści uzgadniają zajęcia indywidualnie.
Technika / Informatyka
W razie potrzeb uczniów mających różnice programowe.

Chemia
Iwona Ruth : poniedziałek godz.14:30, środa godz. 7:30 (1h) klasy trzeciechemiczne przerwy (2x20min) , czwartek i piątek- klasy pierwsze.

