
Dodatkowe zajęcia wyrównawcze i rozwijające 
realizowane w ramach projektu „7 szkół na szóstkę” 

oraz poza nim 
 
 

 
 
 

Projekt „Siedem szkół na szóstkę – poprawa jakości 
kształcenia w powiecie bolesławieckim” - opracowany został 
przez Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego i skierowany 
jest do uczniów i nauczycieli 7 szkół ponadgimnazjalnych,  
w tym także naszego Liceum.  
 
Jego celem jest podniesienie jakości kształcenia poprzez 
organizację zajęd pozalekcyjnych, szkoleo i studiów 
podyplomowych dla nauczycieli, zakup wyposażenia pracowni 
matematyczno – przyrodniczych. 
  
Ponadto projekt zawiera programy stypendialne dla 
najlepszych uczniów, zajęcia z doradztwa zawodowego, 
wycieczki naukowe dla uczniów i wydatki na remonty sal 
lekcyjnych w wybranych szkołach. 
 
Projekt potrwa od listopada 2018 r. do sierpnia 2020 r. 
Finansowany jest z funduszy unijnych. 

 
 
 
 



Dodatkowe zajęcia rozwijająco-wyrównawcze w r.szk.2019-20  
 

Nazwa zajęd 
 

Projekt  
 

Typ zajęd 
(rozwijające, 

wyrównawcze, 
rekreacyjne) 

Prowadzący Dzieo, 
godzina 

Do kogo są 
skierowane, co 

oferują 

Język angielski wyrównawcze 
(projekt) 

Damian 
Dziedziul 

Poniedziałek, 
7 i 8 lekcja 

Praktyczne zajęcia 
skierowane głównie 
do uczniów klas I, 
tematyka wg potrzeb 
uczestników  

Matematyka wyrównawcze 
(projekt) 

Tomasz 
Hoszowski 

Środa  
7 i 8 lekcja 
 

Praktyczne zajęcia 
skierowane głównie 
do uczniów klas I, 
tematyka wg potrzeb 
uczestników 

Matematyka rozwijające 
(projekt) 

Tomasz 
Hoszowski 

Wtorek  
3 lekcja, 
8 lekcja 

Praktyczne zajęcia 
skierowane głównie 
do uczniów klas III, 
tematyka wg potrzeb 
uczestników 

Język rosyjski rozwijające 
(projekt) 
 

Jolanta Kawula Wtorek – 8 
lekcja 
Piątek – 8 lekcja 

Zajęcia praktyczne 
dla zainteresowanych 
na poziomie 
podstawowym, 
tematyka wg potrzeb 

Kółko 
astronomiczne 

rozwijające 
(projekt) 

Karolina 
Jarząbek 

Piątek 14.15 – 
15 
Oraz wieczorne 
obserwacje 

Dla uczniów 
zainteresowanych 
astronomią 

Biologia 
Ekologiczna 
 
 
Biologia 
maturalna 

rozwijające 
(projekt) 
 
 
 
wyrównawcze 

 
 
Karolina 
Jarząbek 

Poniedziałek  
7 lekcja 
 
 
Wtorek , 8 
lekcja 

Zajęcia dla 
maturzystów i 
uczestników olimpiad 
i konkursów 
biologicznych 

Język angielski Rozwijające 
(projekt) 
 
 

Leszek 
Idzikowski 

Piątek  1 lekcja Zajęcia dla II a 

Język angielski Wyrównawcze 
(projekt) 

Leszek 
Idzikowski 

Wtorek 1, 
Poniedziałek 7 
lekcja 

Zajęcia dla I c 

Język angielski Dodatkowe 
zaawansowane  

Leszek 
Idzikowski 

Piątek  8 lekcja Dla klasy III d 
Przygotowanie do 
matury 



Język hiszpaoski rozwijające 
(projekt) 

Bogna Łasica Poniedziałek – 
14.15-15.00 
 
 
Wtorek – 15.00-
15.45 
 
 

Kurs języka 
hiszpaoskiego na 
poziomie 
podstawowym dla 
zainteresowanych 
uczniów 

Matematyka wyrównawcze 
(projekt) 

Beata Rembacz-
Bonk 

Piątek – 14.15-
15.00 

Zajęcia skierowane 
dla uczniów klas 
trzecich 
przygotowujące do 
egzaminu 
maturalnego na 
poziomie 
podstawowym 

Matematyka  wyrównawczo – 
rozwijające 
(projekt) 

Beata Rembacz-
Bonk 

Poniedziałek 
13.25-14.10 

Zajęcia skierowane 
dla uczniów klas 
trzecich 
przygotowujące do 
egzaminu 
maturalnego na 
poziomie 
rozszerzonym 

Geografia rozwijające 
(projekt) 

Barbara Opar Wtorek 10.55-
11.40   
 
Środa – 7 lekcja 

Zajęcia skierowane 
do uczniów klas 
trzecich 
przygotowujące do 
matury 

Matematyka rozwijające 
(projekt) 

Małgorzata 
Piotrów 

Środa – 6 i 8 
lekcja 

Zajęcia skierowane 
do uczniów klas III 
przygotowujących się 
do matury. 

Matematyka wyrównawcze 
(projekt) 

Małgorzata 
Piotrów 

Czwartek – 1 
lekcja 
Piątek – 8 lekcja 
 

Zajęcia dla uczniów 
wszystkich klas  

Język polski rozwijające 
(projekt) 

Maria Idzik Środa – 8.55-
9.40 

Zajęcia dla ucz. kl. III, 
przygotowanie do 
egzaminów 
maturalnych 

Język polski rozwijające 
(projekt) 

Zuzanna Mróz Środa – 4 lekcja, 
 
Piątek – 3 lekcja 

Zajęcia dla uczniów 
klas III, 
przygotowanie do 
matury 
 
 



 

J. niemiecki  Rozwijające  Małgorzata 
Pędlowska 

Czwartek -7,8 
lekcja 

Zajęcia dla uczniów 
zainteresowanych 
językiem niemieckim 

Matematyka  wyrównawcze 
(projekt) 
 

Beata Rembacz-
Bonk 

Wtorek – 7 
lekcja, 
Środa, 7 lekcja 
 

Zajęcia dla uczniów 
kl. I 

Język angielski rozwijające 
(projekt) 

Katarzyna 
Cieślak-
Ostrowska 

Wtorek- 1,2 
lekcja 

Klasy III 
 

Język włoski rozwijające 
(projekt) 

Barbara 
Jusypenko 

Środa 7 i 8 
lekcja 

Klasy I 

Dyskusyjny 
Klub Książki 

rozwijające Dorota 
Chrzanowska-
Florków 

Piątek – 8 lekcja 
(raz w miesiącu) 

Spotkanie 
entuzjastów 
literatury 

Matematyka wyrównawcze Maria Subik Piątek – 8 lekcja Kl. III – przyg. do 
matury 

Chemia Rozwijające 
(projekt) 

Dorota Startek Wtorek – 7, 8 
lekcja 

Kl. III d i III a 

Chemia Wyrównawcze 
(projekt) 

Dorota Startek Poniedziałek – 6 
lekcja 
Środa – 2 lekcja 

Kl. II c i III c 

Informatyka Rozwijające 
(projekt) 

Sławomir 
Zimniak 

Piątek – 5 lekcja 
Środa – 8 lekcja 

Dla uczniów 
zainteresowanych  
 

Brydż sportowy 
 

Rozwijające 
(współpraca z 
MDK) 

Sławomir 
Zimniak 

Piątek – 8 lekcja Dla uczniów 
zainteresowanych  
 


