
Lp. Nazwa Tematyka Grupa preferowana 
(docelowa) Imię i nazwisko prowadzącego Dzień tygodnia Godzina zajęć nr sali

1

Zajęcia rozwijające 
kreatywność uczniów 
ze szczególnym 
uwzględnieniem nauk 
matematyczno – 
przyrodniczych

Program skierowany jest do uczniów klasy III, 
którzy rozwiązują zadania szybko i na swój własny 
sposób zainteresowanych matematyką, przyrodą i 
zadaniami problemowymi

klasy III a Alina Schuster piątek 10:50-11:35 420

2 Zajęcia rozwijające 
kreatywność

Celem lekcji jest zachęcenie uczniów do 
kreatywnego myślenia i kojarzenia zjawisk. 
Dziecko
ma nauczyć się być „ specjalistą” w tematyce 
związanej z wodą. Dzięki udziałowi w tych 
zajęciach
uczeń będzie mógł wiele zjawisk i procesów 
wytłumaczyć oraz zacznie dostrzegać podczas 
spacerów i
wypraw terenowych więcej niż inni.

klasy VI Anna Skotarczyk wtorek 13.25 - 14.10 333

3 Zajęcia artystyczne

Poprzez wspólną zabawę będziemy mieli 
możliwość pielęgnowania swoich zainteresowań,
rozwijania uzdolnień, a także uświadomienia sobie 
dotąd nie odkrytych predyspozycji. Na zajęciach 
przygotowywane będą oprawy artystyczne apeli i 
ważnych uroczystości
szkolnych i miejskich oraz prezentacje 
konkursowe.

IV - VIII Maria Leśnik czwartek 14. 30 – 15. 15 306 G

4 Zajęcia rozwijające 
kreatywność

W planie znalazły się tematy, które umożliwiają 
uczniom pogłębienie wiedzy o
teatrze, ale co ważniejsze, pozwolą podjąć 
praktyczne działania, dzięki którym będzie on
mógł wcielić się w różne role, wyrazić własne 
zdanie, współdziałać w grupie, być kreatywny i
odpowiedzialny za swe działania.

V a Renata Kaczmarek środa 12.40 - 13.25 406

5 Wychowanie przez sztukę

Zajęcia kreatywne będą obejmowały różne treści i 
techniki  plastyczne. Celem głównym zajęć jest 
integracja klasy poprzez współdziałanie w grupie, 
kształcenie wrażliwości artystycznej dziecka i 
wzmocnienie poczucia estetyki i umiejętności 
stosowania różnych technik plastycznych.

V B Anna Zielińska środa 6 lekcja 408G



6 Zajęcia rozwijające 
kreatywność

Zajęcia będą odbywały się z zakresu lekkiej 
atletyki oraz gier zespołowych: piłka koszykowa, 
siatkowa i ręczna. Zajęcia są przeznaczone 
zarówno dla dziewcząt jak i chłopców.  Głównym 
celem zajęć jest podniesienie ogólnej sprawności 
fizycznej, poprawa cech motorycznych: (szybkość, 
skoczność, wytrzymałość) oraz przygotowanie 
dzieci do startów w zawodach sportowych.

V - VIII Wiesław Banaszak poniedziałek , 2 
godz.

13.35 – 14.20 i 
14.30 - 15.15

miejscem zbiórki 
jest sala 
gimnastyczna 
SP

7 Zajęcia rozwijające 
kreatywność

Zajęcia będą odbywały się z zakresu lekkiej 
atletyki oraz gier zespołowych: piłka koszykowa, 
siatkowa i ręczna. Zajęcia są przeznaczone 
zarówno dla dziewcząt jak i chłopców.  Głównym 
celem zajęć jest podniesienie ogólnej sprawności 
fizycznej, poprawa cech motorycznych: (szybkość, 
skoczność, wytrzymałość) oraz przygotowanie 
dzieci do startów w zawodach sportowych.

V - VIII Wiesław Banaszak wtorek 14.30 – 15.15

miejscem zbiórki 
jest sala 
gimnastyczna 
SP

8 Zajęcia rozwijające 
kreatywność

Cele główne:
-  rozwijanie działania twórczego  dzieci;
- wykształcenie oryginalnego, niesztampowego 
podejścia do stawianych przed nimi zadań, 
problemów;
- radość dzieci z uzyskanych efektów pracy.

V Barbara Piątek środa 13:35 -14:20, 310 G

9 Zajęcia rozwijające 
kreatywność

Zajęcia adresowane są do uczniów 
zainteresowanych pogłębianiem swojej wiedzy w
zakresie sprawności językowej, sprawności 
komunikacyjnych z wykorzystaniem narzędzi
technologii informacyjno-komunikacyjnej, dramy 
oraz metody projektu, chcących poznać
bliżej kraje anglojęzyczne, ich kulturę, obyczaje. 
Zajęcia mają charakter zajęć
rozszerzających wiedzę i umiejętności zdobyte w 
szkole. Tematyka zajęć może być
nieznacznie zmieniona w zależności od potrzeb i 
zainteresowań uczniów.

V Szymon Kluj piątek 12.40 - 13.25 422

10 Kółko chemiczne

Zajęcia skierowane są do uczniów 
zainteresowanych chemią. Na zajęciach uczniowie 
będą przeprowadzali eksperymenty chemiczne 
stanowiące rozszerzenie podstawy progranowej 
szkoły podstawowej. Wezmą również udział w 
projekcie badawczym, którego celem jest 
monitoring zawartości biogenów w jeziorze. Część 
zajęć zostanie także poświęcona  przygotowaniu 
do Wielkopolskiego Konkursu Chemicznego.

w I semestrze 
uczniowie klasy 8, w 
II semestrze 
uczniowie klasy 7

Izabela Kałuska wtorek 14.20  - 15.05 210 G



11 Let’s talk

Opracowany na podstawie innowacji 
pedagogicznych prowadzącej: Communicative 
Activator (program doskonalący umiejętności 
komunikacji językowe i poszerzający zakres 
słownictwa czynnego) oraz All Clear to English 
(program pracy grupy teatralno-językowej).

IV - VI Barbara Korzeniewska poniedziałek 13:35-14:20 211 G

12 Zajęcia matematyczne 
/teatralne

Zachęcanie uczniów do rozwijania zainteresowań 
matematycznych. Rozwijanie samodzielnego, 
twórczego i logicznego myślenia poprzez 
samodzielne i grupowe rozwiązywanie problemów. 
Rozwijanie zainteresowań teatralnych. Rozwijanie 
kreatywności, zdolności aktorskich, tanecznych, 
muzycznych. Kształtowanie osobowości, 
wrażliwości emocjonalnej i estetycznej, 
koncentracji i wyobraźni.

III D Danuta Rząd

czwartek (zajęcia 
teatralne - od poł. XI 
do I oraz od V do VI , 
w pozostałych 
miesiącach – zajęcia 
matematyczne)

11.45 – 12.30

428

13 Zajęcia matematyczne
Zachęcanie uczniów do rozwijania zainteresowań 
matematycznych.
Rozwijanie samodzielnego, twórczego i logicznego 
myślenia poprzez samodzielne i grupowe 
rozwiązywanie problemów.

II C Danuta Rząd

piątek (zajęcia będą 
odbywać się w 
dwóch grupach, 
każda grupa co drugi 
tydzień)

11.45 – 12.30

428

14 Kóko teatralne/realizacja 
projektu eTwinning

W ramach kółka teatralnego przygotowane 
zostanie przedstawienie "Zamieszanie w krainie 
bajek".
Z wykorzystaniem platformy eTwinning zostanie 
zrealizowany projekt międzynarodowy. Temat 
projektu zostanie uzgodniony ze wszystkimi 
szkołami partnerskimi.

III B Renata Śron piątek 10:50-11:35 430

15 Przygoda z matematyką
Celem tych zajęć jest: rozbudzenie i rozwijanie 
zaciekawień i zainteresowań matematycznych u 
dzieci, opanowanie techniki pracy umysłowej i 
pracy nad problemami intelektualnymi.

II A Barbara Tobys wtorek 11.45 – 12.30 219 G

16 Przygoda z matematyką
Celem tych zajęć jest: rozbudzenie i rozwijanie 
zaciekawień i zainteresowań matematycznych u 
dzieci, opanowanie techniki pracy umysłowej i 
pracy nad problemami intelektualnymi.

II D Barbara Tobys środa 11.45 – 12.30 219 G

17 Zajęcia rozwijające 
kreatywność

Zajęcia o charakterze ogólnorozwojowym z 
ukierunkowaniem na gry zespołowe. V - VIII Ryszard Frasz czwartek    13.30 i 14.20  (2 

godz.)
duża sala 
gimnastyczna

18 Oszczędzamy Ziemię – 
odnawialne źródła energii

Ogólnym celem zajęć jest uświadomienie uczniom, 
że wiatr, Słońce, woda i biomasa to czyste i 
odnawialne źródła energii, a także poznanie 
sposobów wykorzystania niektórych energii w 
życiu codziennym oraz szacowania ich potencjału 
energetycznego, pożytku ekologicznego i zysku 
ekonomicznego.

VII, także VI i VIII Marta Zielińska wtorek 14.30 304 G



19 Zajęcia rozwijające 
kreatywność

Rozwijanie kraetywności, twórczego myślenia, 
stwarzanie warunków do odkrywania, poznawania 
i działania różnymi technikami i narzędziami 
edukacyjnymi.

I d Mirosława Wątor wtorek 11.45 - 12.30 203 G

20 Nauka języka angielskiego 
poprzez muzykę i zabawę

Założeniem programu jest wspomaganie rozwoju 
kompetencji językowych ucznia (słuchania, 
mówienia, czytania i pisania) wynikających z 
podstawy programowej dla pierwszego etapu 
edukacyjnego oraz rozwijanie ciekawości wobec 
innych kultur, przygotowywanie do samodzielności 
w procesie uczenia się języka angielskiego i 
umacnianie wiary we własne możliwości językowe, 
co zwiększy motywację do nauki.

klasy II i III Małgorzata Rybicka wtorek 12.40 - 13.25 208

21
GRY I ZABAWY RUCHOWE 
Z UKIERUNKOWANIEM 
UNIHOKEJ DZIEWCZĄT

Cel ogólny: rozwijanie zainteresowań i uzdolnień 
ruchowych uczniów; stwarzanie warunków do  
harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów 
oraz zachowań prozdrowotnych.

VI - VIII Piotr Drozd poniedziałek 13.40 - 14.25
od października: 
Hala 
"Zbąszynianka"

22 W fascynującym świecie 
programowania

Celem głównym Programu jest kształcenie u 
uczniów umiejętności programowania i 
kreatywnego rozwiązywania problemów (z różnych 
dziedzin wiedzy) z pomocą komputerów oraz z 
zastosowaniem metod i dostępnych narzędzi 
wywodzących się z informatyki.

III Krystyna Kromska środa 12.35 - 13.20 pracownia 
informatyczna

23 W fascynującym świecie 
programowania

Celem głównym Programu jest kształcenie u 
uczniów umiejętności programowania i 
kreatywnego rozwiązywania problemów (z różnych 
dziedzin wiedzy) z pomocą komputerów oraz z 
zastosowaniem metod i dostępnych narzędzi 
wywodzących się z informatyki.

VI (kurs trwa 6/7 
tyg.) i później nowa 
rekrutacja

Krystyna Kromska środa 13.35 - 14.20 pracownia 
informatyczna

24 Siatkówka  chłopców
Cel ogólny: rozwijanie zainteresowań i uzdolnień 
ruchowych uczniów; stwarzanie warunków do  
harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów 
oraz zachowań prozdrowotnych.

klasy I - IV Łukasz Woźny wtorek 15.15 - 16.00
sala 
gimnastyczna 
SP

25 Zajęcia rozwijające 
kreatywność

Kształcenie i doskonalenie harmonijnego rozwoju 
fizycznego uczniów. Prawidłowy rozwój 
psychomotoryczny, rozwijanie i doskonalenie 
sprawności fizycznej. Kształtowanie wolicjonalne 
charakteru i pożądanych postaw uczniów w 
działaniu zarówno indywidualnym jak i 
zespołowym.

V Łukasz Krzyżański środa 13.35 - 14.20 hala 
"Zbąszynianka"

26 Zajęcia taneczne
Cel: stwarzanie dziecku możliwości do odtwórczej i 
twórczej ekspresji muzycznej; poznawanie tańców 
regionalnych, narodowych, towarzyskich. 

I - III "Tęcza" Dorota Sikucińska środa 13.00 - 13.45
sala 
gimnastyczna 
SP

27 Zajęcia taneczne
Cel: stwarzanie dziecku możliwości do odtwórczej i 
twórczej ekspresji muzycznej; poznawanie tańców 
regionalnych, narodowych, towarzyskich. 

IV - VIII "Flesz" Dorota Sikucińska środa 14.00 - 14.45
sala 
gimnastyczna 
SP



28 Zajęcia artystyczne

Cel główny: rozwijanie myślenia i działania 
twórczego dziecka, wykształcenie w uczestnikach 
innowacyjnego podejścia do wykonywanych 
zadań, rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości 
estetycznej dziecka oraz jego indywidualnych 
zdolności twórczych, poprzez pobudzanie 
kreatywności uczniów, odkrywanie przyjemności 
tworzenia, cieszenie się uzyskanym efektem, 
motywowanie do samorozwoju. 

IV - VIII Grażyna Hoffmann-Szczygielska czwartek 13.30 307 G

29 Bawimy i uczymy się
Cel programu to rozwijanie wyboraźni, kształcenie 
uwagi, spostrzegawczości i pamięci, rozwijanie 
ogólnych zdolności poznawczych i zainteresowań.

I b Anna Siedlarz środa 11.45 - 12.30 232

30 Zajęcia rozwijające 
kreatywność

Głównym założeniem programu jest wychodzenie 
naprzeciw potrzebom dziecka w pierwszym 
okresie edukacyjnym

I c Małgorzata Kluj środa 11.45 - 12.30

31 Kółko szachowe Trening umiejętności, zajęcia wzmacniające 
zdolności indywidualne dziecka 4 - 8 Robert Goździewicz czwartek 16 - 17.30 417

32 Kółko szachowe Trening umiejętności, zajęcia wzmacniające 
zdolności indywidualne dziecka 4 - 8 Marek Goździewicz środa 16 - 17.30 417


