
PROPONOWANE FORMY ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH REALIZOWANE 
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

 
Imię i nazwisko 
nauczyciela 

Forma zajęć Liczba 
godzin 

OP/Kl
asa 

Dzień 
tygodnia 

Godzina 
od-do 

Krótki opis zajęć 

Bożena Świętek Chór Fa-La-Re 4 1-8 poniedziałek 
 
wtorek 
 
 
 
 
 
czwartek 

12.50- 13.35 
( 6 lekcja)                      
klasy I- VI 
12.50- 13.35  
 ( 6 lekcja) 
Klasy I- VI i 
13.55- 14.40 
(7 lekcja) 
Klasy IV- VII 
13.55- 14.40 
 ( 7 lekcja) 
klasy III- VII 
*14.45- 15.30 
( 8 lekcja) 
klasy VII- VIII 
(w zależności od 
zainteresowania 
uczniów kl.VIII) 

Zajęcia w chórze szkolnym mają na celu rozśpiewanie dzieci 
i młodzieży przez nauczenie jej wskazanych w programie 
pieśni oraz uwrażliwienie na artystyczne ich wykonanie; 
ponadto przygotowanie dzieci i młodzieży do występowania 
w uroczystościach szkolnych i środowiskowych; 
przygotowanie chóru do udział w konkursach chóralnych.   

Bożena Świętek Rytmika OP 2 OP wtorek 8.55- 9.40 
( 2 lekcja ) 
GRUPA 4-5-
latków 
9.55- 10.40 
( 3 lekcja) 
GRUPA 
 6- latków 

Umuzykalnienie dzieci w wieku przedszkolnym stanowi 
integralną część kształcenia muzycznego. Zajęcia 
umuzykalniające rozwijają w stopniu elementarnym słuch 
wysokościowy, poczucie rytmu, koordynację słuchowo-
ruchową i słuchowo-głosową, pamięć i wyobraźnię 
muzyczną.  
 Zajęcia będą odbywać się raz w tygodniu.  
Czas zajęć dla grupy 4-5- latków oraz dla grupy 6-latków 
będzie wynosił 45 min. W ciągu całego roku szkolnego będą 



wprowadzane piosenki dostosowane do aktualnej tematyki 
zajęć, pory roku. Wprowadzany będzie cykl zajęć 
umuzykalniających mających na celu kształcenie dyscypliny 
rytmicznej oraz uwrażliwienie na różne elementy muzyki. 
Na zajęcia rytmiki będzie wymagany strój gimnastyczny: 
biała koszulka (t shirt),krótkie spodenki lub legginsy, 
skarpetki antypoślizgowe; 
 

Piotr Fugiel Orkiestra ukulele 2 4-8 poniedziałek 
 
piątek  

14:45 -15:30 
 
13:55 - 14:40 

Zajęcia muzyczne, na których dzieci będą rozwijać 
zainteresowania muzyczne. Głównym celem będzie nauka 
gry na ukulele połączona z elementami śpiewu.     
 

Piotr Fugiel Zespół Wave 2 6-8 poniedziałek 
 
piątek 

15:40 - 16:25 
 
13:55 - 14:40 
 

Zajęcia muzyczne rozwijające zainteresowania muzyczne 
dla młodzieży o szczególnych uzdolnieniach muzycznych.  
 

Elżbieta Frączek Zajęcia baletowe 2 1-3 wtorek, 
czwartek 

13:55-14:40 
(7 godz. lek.) 

Zajęcia baletu to zajęcia pozwalające dzieciom rozwijać się 
artystycznie i ruchowo. Podczas zajęć dzieci będą poznawały 
podstawy baletu, będą pracowały nad gibkością, ruchem 
scenicznym, wyrazem artystycznym. Jednym z ważniejszych 
aspektów tych zajęć będzie przygotowanie dzieci do 
występów na scenie. 
Mile widziane: dobra sprawność ruchowa, umiejętność 
wykonania elementów akrobatyczno-gimnastycznych, 
poczucie rytmu. 
Ubiór na zajęciach: kostium gimnastyczny lub koszulka 
(ściśle dopasowane do ciała, w stonowanym kolorze, bez 
ozdób, falbanek i spódniczek), leginsy, skarpety 
antypoślizgowe. Zakup dodatkowych artykułów będzie 
konsultowany z rodzicami i realizowany zbiorowo. 



Patrycja 
Biernacka 

Zajęcia 
plastyczno-
techniczne 

2 
2 

1-3 
4-8 

Środa 
Czwartek 

12.50-14.40 
14.45-16.15 

Zajęcia plastyczno-techniczne mają na celu rozwijać 
wrażliwość, wyobraźnię plastyczną, zdolności manualne. 
Dzieci uczą się posługiwać narzędziami, przedmiotami, 
różnorodnymi technikami artystycznymi w celu rozwijania 
twórczego potencjału. Poznawanie różnych technik 
plastyczno-technicznych rozwija koordynację wzrokowo-
ruchową. 

Joanna Bieniek SKS dziewczęta 2 
2 

4-6 
7-8 

Poniedziałek 
Środa 

13.50-15.20 
 
15.40-17.10 

Dzięki dodatkowym zajęciom uczniowie podnoszą swoją 
sprawność fizyczną. Stymulują i kształtują nawyk 
podejmowania aktywności fizycznej. Propagują zdrowy i 
aktywny styl życia. Promocja różnorodnych sportów  wśród 
dzieci i młodzieży. Zajęcia Należy również dodać, że dzięki 
aktywności mamy lepszy obraz własnej osoby oraz poczucie 
własnej wartości, a także większy entuzjazm i optymizm. 

Bernard Kęsik SKS chłopcy 2 
2 

4-6 
7-8 

Poniedziałek 
Środa 

13.50-15.20 
15.40-17.10 

Dzięki dodatkowym zajęciom uczniowie podnoszą swoją 
sprawność fizyczną. Stymulują i kształtują nawyk 
podejmowania aktywności fizycznej. Propagują zdrowy i 
aktywny styl życia. Promocja różnorodnych sportów  wśród 
dzieci i młodzieży. Zajęcia Należy również dodać, że dzięki 
aktywności mamy lepszy obraz własnej osoby oraz poczucie 
własnej wartości, a także większy entuzjazm i optymizm. 

Dariusz 
Ratajczak 

SKS grupy 
mieszane 

1 
1 
1 
1 

1 
2 
3 
OP 

Wtorek  
Środa  
Czwartek 
Piątek  

12.50-13.50 
12.50-13.50 
12.50-13.50 
13.00-14.00 

Zajęcia ruchowe mają na celu przede wszystkim podnieść 
sprawność fizyczną oraz rozwijanie aktywności poprzez gry 
i zabawy sportowe ,a także usprawnienie motoryki uczniów, 
rozwijanie bezpiecznego poruszania się podczas zabaw 
ruchowych.  

Tomasz 
Antoszek 

Koło 
informatyczne 

1 4-8 Czwartek 14.45 – 15.30 Zajęcia przeznaczone są dla uczniów chcących rozwijać soje 
zainteresowania związane z  informatyką. 

Tomasz 
Antoszek 

Drużyna 
Harcerska 

2 4-6 Sobota 12.00 – 14.00 Zajęcia skierowane do uczniów chcących przeżyć harcerską 
przygodę. Chcących się wspólnie bawić i zdobywać nowe 
umiejętności 

 


