W naszej szkole prowadzone są następujące
zajęcia dodatkowe:
Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów:
 Kółko matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej
2a wtotek 11.45-12.30 w sali nr 16 prowadzi p. Barbara Szewc-Juchimiuk
2b poniedziałek 11.45-12-30 w sali nr 7 prowadzi p. Małgorzata Stasiuk
3b środa 12.45-12.30 w sali nr 9 prowadzi p. Ewa Sowa

 Koło matematyczne
klasy V środa 12.45 do 13.30 w sali nr 6 prowadzi p. Albina Kozaczuk

 Zajęcia rozwijające zainteresowania geograficzne
klasy V-VIII czwartek 14:35 - 15:20 w sali nr 229
prowadzi p. Agnieszka Laszuk-Kalinowska
 Koło dziennikarskie
klasy V-VIII czwartki o 13:45 w sali nr 221 prowadzi p. Anna Zdunek
 Koło plastyczne
klasy 1-7 poniedziałek 13.45-14.30 w sali nr 8 prowadzi p. Justyna Jakubczyk

 Mini koszykówka chłopców
klasy V środa 16:00 - 16:45 prowadzi p. Agnieszka Laszuk-Kalinowska

 Zajęcia SKS piłka nożna chłopców, tenis stołowy
klasy IV-VI poniedziałek: 15.00 - 16.00
piątek 15.00 - 16.00
prowadzi p. Renata Szydłowska

 Zajęcia ogólnorozwojowe
Na zajęciach będą realizowane naprzemiennie elementy różnych gier zespołowych:
piłki ręcznej, piłki nożnej, koszykówki. Oprócz tego młodzież będzie realizować
zajęcia z tenisa stołowego i szachów.
dziewczęta klas V i VI:
wtorek 13.35-14.20 na boisku ORLIK
środa 12.35-13.20 na boisku ORLIK
prowadzi p. Małgorzata Kapela
 Zajęcia na basenie
klasy I – VI oraz oddziału przedszkolnego
wtorek 14.45 -15.30
środa 14.45 -15.30
 Zajęcia Taekwon-do
klasy 0-8
wtorek 16.00-17.00 sala Bankietowa ZSO nr 3 prowadzi trenera II klasy p.
Zbigniew Kapela.
czwartek 16.00-17.00 sala Bankietowa ZSO nr 3 prowadzi trenera II klasy p.
Zbigniew Kapela.

Zajęcia wspomagające rozwój ucznia:
 Zajęcia socjoterapeutyczne
klasy 6 poniedziałek 13.45-14.30 w sali nr 229 prowadzi p. Aneta Szeląg
klasa 7 wtorek 14.45-15.30 w sali nr 229 prowadzi p. Aneta Szeląg

 Zajęcia logopedyczne
poniedziałek 11.45 – 12.30 – klasa III B w sali nr 15
12.45- 13.30 – klasa II A w sali nr 15
13.45 – 14.30 – oddział przedszkolny w sali nr 15
wtorek
13.45 – 14.30 – klasa VA w sali nr 15
środa
11.45 – 12.30 – klasa I A w sali nr 13
czwartek
13.45 – 14.30 – klasa III A w sali nr 15
piątek
11.45 – 12.30 – klasa I B w sali nr 6
13.45 – 14.30 – klasa II B w sali nr 15
prowadzi p. Dorota Galej-Mazur.

 Zajęcia usprawniające naukę
klasy 1czwartek 11.45 -12.30 w sali nr 13 prowadzi p. Dorota Sokowska

 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
klasy 2-3 czwartek12.45- 13.30 w sali 9 prowadzi p. Ewa Sowa
klasy 5-8 wtorek 13.45-14.30 w sali 126 prowadzi p. Barbara Kacprowska

 Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne
klasy 1-3 środa 12.45-13.30 w sali 7 prowadzi p. Małgorzata Stasiuk
klasy 6-8 poniedziałek w sali 306 prowadzi p. Elżbieta Szulak
klasy 5 czwartek 14.35-15.20 w sali 306 prowadzi p. Elżbieta Szulak

