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Język polski

1. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego. wtorek
13.00 – 13.45

Matematyka i Fizyka

2. Zajęcia wyrównujące wiedzę z matematyki i fizyki. czwartek
7.30 – 8.15

3. Koło matematyczne. poniedziałek
13.00 – 13.45

Język angielski

4. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego. poniedziałek 
13.00 – 13.45

5. Zajęcia rozwijające zainteresowania językiem angielskim. środa
7.30 – 8.25

Język niemiecki

5. Zajęcia poszerzające wiedzę z języka niemieckiego dla fryzjerów. piątek
7.30 – 8.15

6. Zajęcia wyrównujące wiedzę z języka niemieckiego. poniedziałek
10.15 – 11.00

Biologia

7. Zajęcia wyrównujące wiedzę z biologii dla klas I. środa 
13.00 – 13.45

Historia i wiedza o społeczeństwie

8. Zajęcia wyrównujące wiedzę z historii. czwartek
13.55 – 14.40

Informatyka

9. Koło informatyczne. wtorek
12.10 – 12.55 

Religia



10. Koło religijno – historyczne. poniedziałek 
8.25 – 9.10

11. Koło religijno – historyczne. wtorek
13.00 – 13.45

Przedmioty zawodowe w zawodzie fryzjer

12. Kółko z technologii i stylizacji fryzjerstwa. wtorek
14.40 – 15.30

Przedmioty zawodowe w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych

13. Zajęcia wyrównawcze dla mechaników. piątek 
14.45 – 15.30

Przedmioty zawodowe w zawodzie kucharz

14.
Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z technologii 
gastronomicznej z towaroznawstwem.

poniedziałek 
9.20 – 10.05

Edukacja dla bezpieczeństwa

14.
Zajęcia wyrównujące wiedzę z przedmiotu edukacja dla 
bezpieczeństwa.

poniedziałek 
11.15 – 12.00

Podstawy przedsiębiorczości 

15.
Zajęcia wyrównawcze z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości.
Zajęcia rozwijające zainteresowania prawem pracy i BHP.

wtorek
13.55 – 14.40

Szkolny Klub Wolontariatu

16. Szkolny Klub Wolontariatu.
terminy do

uzgodnienia 
z uczniami

Doradztwo zawodowe – biblioteka szkolna

17. Zajęcia dla uczniów z zakresu doradztwa zawodowego.

poniedziałek
8.00 – 9.00

lub wtorek 14.00
– 15.00

Pedagog szkolny/ psycholog szkolny

18. Zajęcia psychoedukacyjne. wtorek
9.00 – 11.00



19.
Zajęcia rozwijające – warsztaty z psychologii „Bliżej psychologii, 
bliżej siebie”

czwartek
10.00 – 11.00

Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze

21. Program wychowawczy „Bądź bezpieczny na drodze…”.

przerwy
śródlekcyjne,

terminy
uzgodnione 

z instytucjami
zewnętrznymi


