Nazwa zajęć dodatkowych/termin

Opis zajęć

Zajęcia pozalekcyjne organizowane przez szkołę, bezpłatne dla uczniów

Zajęcia uzupełniające kl. 2 i 3
Zajęcia uzupełniające z ed. polonistycznej kl. 2
termin: środa, 13.45 – 14.30, maks. 10 os.
prowadzący: pani Katarzyna Tatara
Zajęcia uzupełniające z ed. polonistycznej kl. 3
termin: środa, 13.45 – 14.30, maks. 10 os
prowadzący: pani Aleksandra Pancerz
Zajęcia uzupełniające z ed.matematycznej kl. 2
termin: poniedziałek, 13.45 – 14.30, maks. 10 os.
prowadzący: pani Kinga Mroczka
Zajęcia uzupełniające z ed.matematycznej kl. 3
termin: wtorek, 14.35 – 15.20, maks. 10 os.
prowadzący: pani Andrzelika Wawszczyk

Zajęcia uzupełniające z matematyki
kl. 5, 6, 8
Kl.5
termin: wtorek, 7.05 -7.50, maks. 12 os.
prowadzący: pani Joanna Mruk
Kl.6
termin: środa, 7.05 - 7.50, maks. 12 os.
prowadzący: pani Joanna Mruk
Kl.8
termin: środa, 7.05 - 7.50, maks. 12 os.
prowadzący: pani Anna Miętka

Młodszy wiek szkolny to dla uczniów okres, w którym muszą
opanować wiele umiejętności. Zajęcia uzupełniające dla klasy drugich
i trzecich mają na celu wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego
rozwoju ucznia z uwzględnieniem jego specyficznych potrzeb
edukacyjnych. Odbywają się one w kameralnej grupie 8-10 osób, co
pozwala na zwiększenie indywidualizacji pracy i umożliwia udzielenie
ewentualnej pomocy każdemu z uczestników. Podczas zajęć z zakresu
edukacji polonistycznej szczególną uwagę zwracamy na doskonalenie
techniki czytania, rozwijanie umiejętności tworzenia krótszych i
dłuższych wypowiedzi pisemnych, a także poprawną pisownię
wyrazów i opanowanie zasad ortograficznych. Zwracamy również
uwagę na kształtne i estetyczne pismo oraz umiejętność
wypowiadania się pełnymi zdaniami. W zakresie edukacji
matematycznej skupiamy się na kształtowaniu sprawności
rachunkowej oraz rozwiązywaniu zadań tekstowych. Doskonalone są
również umiejętności tworzenia obliczeń zegarowych, kalendarzowych
oraz zapisywanie dat. Nieodłącznymi elementami zajęć jest
stosowanie różnorodnych środków dydaktycznych, takich jak gry, karty
pracy, kostki itp. Staramy się motywować dzieci do samodzielnej pracy
oraz umożliwiać im osiąganie sukcesów poprzez stosowanie zasady
„Pomóż mi zrobić to samodzielnie”.
Na zajęcia uczniowie zgłoszeni będą w razie potrzeby przez swoich
wychowawców. Zajęcia bezpłatne dla uczniów.
Zajęcia uzupełniające (wyrównawcze) przeznaczone są dla każdego
ucznia, który chciałby utrwalić, bądź uzupełnić wiedzę zdobytą
podczas lekcji matematyki. Na cotygodniowych zajęciach będziemy
rozwiązywać zadania zgodne z tematami bieżących lekcji oraz
rozwiewać wszelkie wątpliwości, które będą ich dotyczyć. Szczególnie
zachęcamy do udziału uczniów, którzy z powodu nieobecności w
szkole chcieliby uzupełnić wiadomości i umiejętności. W zajęciach
można uczestniczyć w miarę poczucia potrzeby przez ucznia lub
nauczyciela. Zajęcia bezpłatne dla uczniów.

Zajęcia uzupełniające z języka polskiego
kl. 4, 5, 6, 7, 8
Kl. 4 i 5a
termin: piątek, 14.10 - 14.55, maks. 12 os.
prowadzący: pani Agnieszka Krzan
Kl.5b i 7
termin: wtorek, 7.05 -7.50, maks. 12 os.
prowadzący: pani Paulina Boczar

Zajęcia uzupełniające przeznaczone są dla każdego ucznia, który
chciałby utrwalić, bądź uzupełnić wiedzę zdobytą podczas lekcji z
zakresu języka polskiego. Na cotygodniowych zajęciach będziemy
rozwiązywać zadania zgodne z tematami bieżących lekcji oraz
rozwiewać wszelkie wątpliwości, które będą ich dotyczyć. Szczególnie
zachęcamy do udziału uczniów, którzy z powodu nieobecności w
szkole chcieliby uzupełnić wiadomości i umiejętności. W zajęciach
można uczestniczyć w miarę poczucia potrzeby przez ucznia lub po
skierowaniu przez nauczyciela nauczyciela. Zajęcia bezpłatne dla
uczniów.

Kl.6 „Polski- dodaj do ulubionych”
termin: wtorek, 13.20 - 14.05, maks. 12 os.
prowadzący: pani Emilia Januszek
Kl.8 “Polski- zajęcia rozwijające”
termin: czwartek, 7.05 - 7.50, 26 os.
prowadzący: Emilia Januszek
KL.7 - 8 „Polski tylko dla orłów” - zajęcia
przygotowujące do konkursu kuratoryjnego
termin: wtorek, 14.10 - 14.55, 26 os.
prowadzący: Emilia Januszek

Zajęcia uzupełniające z języka angielskiego
oraz koła olimpijskie
Kl.3
termin: poniedziałek,7.05 -7.50, maks. 12 os.
prowadzący: pani Natalia Szabla
Kl.4
termin: wtorek, 7.05 - 7.50, maks. 12 os.
prowadzący: pani Katarzyna Rodzeń
Kl.5
termin: środa,7.05 -7.50, maks. 12 os.
prowadzący: pani Natalia Szabla
Kl.6 Koło olimpijskie
termin: czwartek, 7.05 -7.50, maks. 12 os.
prowadzący: pani Marlena Kulawik
Kl.7 i 8 Koło olimpijskie
termin: poniedziałek, 15.00 – 15.45, maks. 12 os.
prowadzący: pani Małgorzata Sordyl
Kl.8 Koło z języka angielskiego przygotowujące
do egzaminu - II semestr (obowiązkowe)
termin: czwartek, 7.05 – 7.50, 26 os.
prowadzący: pan Małgorzata Sordyl

Zajęcia uzupełniające z języka angielskiego powstały w celu pomocy
uczniom z problemami nauki języka angielskiego. Zajęcia są oparte na
ćwiczeniach komunikacyjnych, tekstowych, słuchowych co pozwala ich
uczestnikom spędzić czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.
Nadrzędnym zadaniem programu jest kontakt z językiem. Tematyka
zajęć może być nieznacznie zmodyfikowana w zależności od
zainteresowań i potrzeb uczniów. Zajęcia bezpłatne dla uczniów.

Zajęcia uzupełniające z języka niemieckiego
Kl. 4a i 5
termin: czwartek, 7.05 - 7.50, maks. 12 os.
prowadzący: pani Anna Czyż
Kl. 4b i 6
termin: piątek,7.05 -7.50, maks. 12 os.
prowadzący: pani Edyta Śliwa

Zajęcia skierowane są do uczniów, którzy pragną utrwalić i
usystematyzować wiedzę zdobywaną podczas lekcji języka
niemieckiego. Mają umożliwić utrwalenie wcześniej zdobytych
wiadomości w zakresie języka i zdobycie nowych. Podczas zajęć
uczniowie doskonalą sprawności rozumienia ze słuchu, umiejętność
mówienia, czytania oraz pisania. Utrwalają poznane słownictwo,
zagadnienia gramatyczne, tworzą dialogi i krótkie formy pisemne.
Zajęcia bezpłatne dla uczniów.

Kl.7
termin: wtorek, 7.05 -7.50, maks. 12 os.
prowadzący: pani Katarzyna Szczęśniak

Kot w Bitach
Kl.1
termin: poniedziałek, 14.40 – 15.25, maks. 12 os.
prowadzący: pani Maria Druzgała

Kot w Bitach – zajęcia edukacyjne ukierunkowane na rozwój
kompetencji kluczowych uczniów z zakresu podstaw programowania,
kodowania i wykorzystania narzędzi TIK. Zajęcia mają odbywać się raz
w tygodniu po 1 godzinie oddzielnie dla klas 1-8 w grupie 10-15 osób.
Zajęcia bezpłatne dla uczniów.

Kl.2
termin: czwartek, 13.45 – 14.30, maks. 12 os.
prowadzący: pani Katarzyna Tatara
Kl.3
termin: czwartek, 14.40 – 15.25, maks. 12 os.
prowadzący: pani Andrzelika Wawszczyk
Kl.4
termin: wtorek, 14.10 – 14.55, maks. 12 os.
prowadzący: pan Grzegorz Glanas
Kl.5
termin: wtorek, 13.20 – 14.05, maks. 12 os.
prowadzący: pan Grzegorz Glanas
Kl.6
termin: środa, 7.05 -7.50, maks. 12 os.
prowadzący: pani Iwona Muszyńska
Kl.7
termin: środa, 15.00 – 15.45, maks. 12 os.
prowadzący: pani Iwona Muszyńska
Kl.8
termin: poniedziałek, 15.00 – 15.45, maks. 12 os.
prowadzący: pan Grzegorz Glanas

Kumple Pitagorasa
Kl.1
termin: poniedziałek, 13.45 – 14.30, maks. 15 os.
prowadzący: pani Maria Druzgała

Kumple Pitagorasa - zajęcia edukacyjne ukierunkowane na rozwój
kompetencji kluczowych uczniów z zakresu umiejętności
matematycznych z wykorzystaniem narzędzi TIK. Głównym celem
zajęć jest rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych
uczniów. Treści realizowane na zajęciach pozwalają dzieciom
zaspokoić swoją ciekawość intelektualną, uczą otwartości w
poszukiwaniu nowych rozwiązań powstałych problemów, wpływają

Kl.2
termin: wtorek, 13.45 – 14.30, maks. 15 os.
prowadzący: pani Aleksandra Pancerz
Kl.3
termin: czwartek, 13.45 – 14.30, maks. 15 os.
prowadzący: pani Andrzelika Wawszczyk
Kl.4
termin: czwartek, 13.20 – 14.05, maks. 15 os.
prowadzący: pani Małgorzata Madej
Kl.5
termin: czwartek, 7.05 - 7.50, maks. 15 os.
prowadzący: pani Joanna Mruk
Kl.6
termin: piątek, 7.05 -7.50, maks. 15 os.
prowadzący: pani Joanna Mruk

na poszerzenie zasobu słownictwa dzieci, jak również sprzyjają
rozwijaniu naturalnej potrzeby poznawania przez dziecko świata.
Podczas zajęć uczniowie będą mieli okazję do rozwiązywania licznych
zadań o podwyższonym stopniu trudności dla danego etapu
edukacyjnego. Nauczą się wnikliwego analizowania treści zadań i
sprawnego ich rozwiązywania. Będą mieć okazję do rozwiązywania
logicznych zagadek i łamigłówek. Na zajęciach nie zabraknie również
gier dydaktycznych. Używane będą także platformy edukacyjne oraz
interaktywne gry matematyczne.
W szczególności w klasach
młodszych dzięki wykorzystaniu ciekawych pomocy dydaktycznych tj.
pusy, ramki piccolo logico, mata do kodowania, roboty, tablica
interaktywna, planszowe gry matematyczne dzieci dostrzegają
matematykę w różnych aspektach życia, rozwijają logiczne myślenie,
uczą się zgodnej współpracy.
Zajęcia mają odbywać się raz w tygodniu po 1 godzinie oddzielnie dla
klas 1-8 w grupie 10-15 osób. Zajęcia bezpłatne dla uczniów.

Kl.7
termin: wtorek, 7.05 - 7.50, maks. 15 os.
prowadzący: pani Małgorzata Madej
Kl.8
termin: poniedziałek, 7.05 - 7.50, maks. 15 os.
prowadzący: pani Joanna Mruk

Koło przyrodnicze z mikrofotografią
przyrodniczą
Kl. 6
termin: środa 13:20 - 14:05,maks. 15 os..
prowadzący: pani Monika Szymańska
Kl. 7
termin: czwartek 14:10 - 14:55,maks. 15 os.
prowadzący: pani Monika Szymańska
Kl. 8
termin: środa 14:10 - 14:55, maks. 15 os.
prowadzący: pani Monika Szymańska

Eksperymentujemy
Kl. 1-3
termin: czwartek 13:45 - 14:30, maks. 15 os.
prowadzący: pani Maria Druzgała
Kl. 4 - 5
termin: czwartek 7.05 - 7.50, maks. 15 os.
prowadzący: pani Ewa Sobczak
Kl. 6 - 8
termin: wtorek 7.05 - 7.50, maks. 15 os.
prowadzący: pani Ewa Sobczak

Koło przyrodnicze z mikrofotografią przyrodniczą - dla uczniów
ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych z zakresu
umiejętności matematyczno- przyrodniczych i wykorzystania TIK.
Zajęcia realizowane w ramach projektu unijnego. Ukierunkowane są na
rozwój kompetencji kluczowych z zakresu umiejętności matematyczno
- przyrodniczych i wykorzystania TIK (technologii informacyjno komunikacyjnej). Celem zajęć będzie nauka oprogramowania
dołączonego do kamer w mikroskopach szkolnych m. in. zapisywanie
zdjęć i filmów z obrazu widzianego przez mikroskop zarówno z
preparatów świeżych (samodzielnie wykonanych przez uczniów) jak i
stałych.
Zajęcia mają odbywać się raz w tygodniu po 1 godzinie oddzielnie dla
klas 6-8. Zajęcia bezpłatne dla uczniów.

Eksperymentujemy – zajęcia edukacyjne prowadzone metodą
eksperymentu ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych
uczniów z zakresu umiejętności matematyczno- przyrodniczych przy
wykorzystaniu narzędzi TIK
Zajęcia mają odbywać się raz w tygodniu po 1 godzinie oddzielnie dla
klas 1-3, 4-5, 6-8. Zajęcia bezpłatne dla uczniów.

Konsultacje z chemii
Kl. 7 -8
termin: środa 15:00 - 15:45
prowadzący: pani Monika Szymańska

Konsultacje z biologii
Kl. 5 -8
termin: czwartek 15:00 - 15:45
prowadzący: pani Monika Szymańska

Konsultacje z chemii- zajęcia te skierowane są szczególnie do uczniów,
którzy mają trudności w nauce chemii lub chcieliby utrwalić omawiany
na lekcjach materiał. Służą również nadrabianiu braków wynikających
z nieobecności lub poprawianiu pisemnych form sprawdzania wiedzy.
Na zajęcia nie trzeba się zapisywać, warto jednak zasygnalizować
nauczycielowi chęć swojego przyjścia. Ponadto mogą służyć uczniom
w przygotowaniu do Małopolskiego Konkursu Chemicznego. Na zajęcia
nie trzeba się zapisywać, warto jednak zasygnalizować nauczycielowi
chęć swojego przyjścia lub udziału w konkursie. Zajęcia bezpłatne dla
uczniów.
Konsultacje z biologii- celem zajęć jest przygotowanie uczniów do
Małopolskiego Konkursu Biologicznego. Ponadto mogą one służyć
nadrabianiu braków wynikających z nieobecności lub poprawianiu
pisemnych form sprawdzania wiedzy. Na zajęcia nie trzeba się
zapisywać, warto jednak zasygnalizować nauczycielowi chęć swojego
przyjścia lub udziału w konkursie. Zajęcia bezpłatne dla uczniów.

Zajęcia pozalekcyjne organizowane przez szkołę- płatne 20 zł / miesiąc

Włóczykije, czyli palcem po mapie
Kl.1
termin: czwartek 14:40 - 15:25, maks. 16 os.
prowadzący: pani Maria Druzgała

Koło Naukowe Biologów
Kl. 5
termin: czwartek 13:20 - 14:05, maks. 12 os.
prowadzący: pani Monika Szymańska

Koło Naukowe Chemików
Kl. 7 -8
termin:wtorek 15:00 - 15:45, maks. 12 os.
prowadzący: pani Monika Szymańska

Kółko geograficzno - przyrodnicze “Włóczykije, czyli palcem po
mapie”. Celem zajęć jest rozbudzanie wśród dzieci zainteresowania
zagadnieniami geograficznymi oraz doskonalenie znajomości swojego
miasta, kraju, kontynentu. Mają one skłaniać dzieci do poszukiwania
twórczych rozwiązań. Uczniowie, uczestniczący w zajęciach, korzystają
z różnych źródeł wiedzy, zdobywają nowe doświadczenia, poznają
różne kraje, rozwijają swoje zdolności i zainteresowania. Zajęcia są
prowadzone różnymi metodami- najczęściej aktywnymi.
Koło Naukowe Biologów- zajęcia te skierowane są do uczniów
szczególnie zainteresowanych biologią. Spotkania mają na celu
utrwalać i poszerzać wiedzę uczniów, dawać możliwość
samorealizacji, łączyć teorię z praktyką oraz pozwalać na odkrywanie
tajników wiedzy biologicznej poprzez doświadczenia i obserwacje.
Treści realizowane w tym roku szkolnym dotyczą następujących
zagadnień - komórka, protisty, grzyby, rośliny. Celem zajęć jest nabycie
lub doskonalenie umiejętności takich jak:
- samodzielne sporządzanie preparatów mikroskopowych,
- posługiwanie się mikroskopem,
- tworzenie problemów badawczych, hipotez, wyciąganie wniosków,
- prowadzenie dokumentacji z wykonywanych obserwacji i
doświadczeń.
Koło Naukowe Chemików- zajęcia te skierowane są do uczniów
szczególnie zainteresowanych chemią. Spotkania mają na celu
utrwalać i poszerzać wiedzę uczniów, dawać możliwość
samorealizacji, łączyć teorię z praktyką oraz pozwalać na odkrywanie
tajników wiedzy chemicznej. W planie pracy koła m. in. “Spotkania z
ciekawą chemią” - poszukiwanie i wykonywanie efektownych reakcji,
które można przeprowadzić w warunkach szkolnych. Celem zajęć jest
nabycie lub doskonalenie umiejętności takich jak:
- posługiwanie się sprzętem laboratoryjnym,
- stosowanie się do przepisów BHP w pracowni chemicznej,
- dokonywanie obserwacji i wyciągania wniosków z przebiegu reakcji

chemicznej,
- prowadzenie dokumentacji w formie kart pracy przygotowanych
przez nauczyciela.

Koło origami
Kl. 1 - 3
termin: wtorek 13.45 - 14.30, maks. 12 os.
prowadzący: pani Kinga Mroczka

Koło teatralne
Kl. 2 - 4
termin: poniedziałek 13.45 - 15.15, maks. 16 os.
prowadzący: pani Jolanta Serafin
pani Marzena Kamuda

Tanecznym krokiem- wirujące wstążki
Kl. 1 - 3
termin: poniedziałek 13.45 - 14.30, maks. 16 os.
prowadzący: pani Katarzyna Tatara

Zajęcia rozwijające z języka angielskiego
„Speaking and vocabulary”
Kl. 5
termin: poniedziałek 13.20 - 14.05, maks. 12 os.
prowadzący: pani Natalia Szabla

„Spaß mit Deutsch”- gry i ćwiczenia
interaktywne
Kl. 6
termin: wtorek 13.20 - 14.05, maks. 12 os.
prowadzący: pani Edyta Śliwa

Podczas zajęć uczniowie składają papierowe modele przestrzenne i
płaskie. Jest to bardzo przyjemna zabawa, która dostarcza wiele
radości i zadowolenia. Origami wymaga precyzji składania,
koncentracji, wykonywania poszczególnych czynności w ściśle
określonej kolejności. Ma to wpływ na naukę logicznego myślenia.
Spotkania w ramach koła to również doskonałe ćwiczenie integrujące
grupę. Dzieci sprawniejsze manualnie wspomagają kolegów mających
trudności w pracy. Wykonanie składanek jest lekcją cierpliwości,
dokładności i dyscypliny. Zajęcia koła origami mają za zadanie
rozwijać, kształtować, odkrywać talenty, zdolności
matematyczno-twórcze i zainteresowania dzieci.
Zajęcia teatralne stanowią szczególną formę aktywności i ekspresji
twórczej dla uczniów. Aktywność dziecka należy do jego sfery rozwoju.
„Zabawa” w teatr niewątpliwie pobudza i stymuluje rozwój poprzez
odpowiednie ćwiczenia. Zajęcia teatralne wpływają korzystnie na
wszechstronny rozwój dziecka zaspokaja potrzeby psychiczne dziecka
są wspaniałym pomysłem na dobre spędzenie wolnego czasu. Teatr
stwarza dobrą atmosferę grupową porusza uczucia. Rozwija
kreatywność i zaufanie wobec własnych pomysłów. Zajęcia teatralne
dają możliwość poznania siebie oraz budują dystans wobec swoich
słabości. Podczas ćwiczeń teatralnych dzieci mają możliwość
rozwijania swojej wyobraźni, budowania świata marzeń i wiary w ich
realizację.
"Wirujące wstążki" to zajęcia rytmiczno-taneczne, doskonalące
koordynację słuchowo ruchową. Układy taneczne do muzyki
współczesnej z wykorzystaniem atłasowych wstążek na obręczach,
pomponów, foliowych wstążek oraz wstążek do gimnastyki
artystycznej. Ćwiczenia w autoprezentacji. Reagowanie na zmiany w
muzyce, a także wyrażanie siebie w tańcu. Działając w zespole dzieci
uczą się współodpowiedzialności oraz kształtują samodyscyplinę.
Celem zajęć jest także kształtowanie prawidłowej postawy oraz
popularyzowanie tańca i różnorodnych form tanecznych, a przede
wszystkim czerpanie radości ze wspólnego spędzania czasu.
Zajęcia „Speaking and vocabulary” pomogą uczniom rozwinąć swoje
zdolności językowe. Głównych ich celem jest wykorzystanie
potencjału oraz zasobu słownictwa każdego ucznia do poprawnego
komunikowania się w języku angielskim. Podczas zajęć uczniowie będą
mieli również okazję rozszerzyć swoje słownictwo o nowe zwroty i
wyrażenia jak również przygotować się do konkursów językowych.
Koło zainteresowań z języka niemieckiego dla klas VI daje uczniom
możliwość poszerzenia i utrwalenia wiedzy i sprawności zdobytych
podczas godzin lekcyjnych. Głównym celem nauki języków obcych jest
komunikacja – posługiwanie się językiem w sytuacjach życia
codziennego. Tym łatwiej przychodzi realizacja tego celu, im ciekawiej
przyswajany jest materiał zarówno leksykalny, jak i gramatyczny.
Zabawa, duża ilość materiału obrazkowego, prace manualne, ruch,
gry i ćwiczenia interaktywne stanowią podstawę realizacji
wyznaczonych celów. Podczas zajęć uczniowie przygotowują się

również do konkursów językowych „Panda” i „Deutschfreund”.

„Myślenie wizualne- narysuj to”
Kl. 3 – 4
termin: poniedziałek 14.40 - 15.25, maks. 12 os
prowadzący: pani Aneta Majorek - Knapik
Kl. 5 – 6
termin: wtorek 15.35 - 16.20, maks. 12 os.
prowadzący: pani Aneta Majorek - Knapik

Mindfullness- zabawa w spokojny umysł
Kl. 2 – 3
termin: środa 15.35 - 16.20, maks. 10 os.
prowadzący: pani Aneta Majorek - Knapik
Kl. 4 - 5
termin: wtorek 16.20 - 17.05, maks. 10 os.
prowadzący: pani Aneta Majorek - Knapik

Co to jest myślenie wizualne? – to umiejętne przedstawienie myśli w
sposób graficzny. Uwaga :Żeby tworzyć notatki wizualne nie jest
wymagana umiejętność rysowania. Każdy jest w stanie się tego
nauczyć. Grafika jest najprostszym i najczytelniejszym sposobem
przekazu informacji i ich odczytywania. Twórcze działanie jest
najlepszym i niekiedy jedynym sposobem zaspokajania coraz to
nowych potrzeb dzieci, które powinny być uzewnętrzniane. Zajęcia
dają możliwość każdemu uczniowi wykazania się kreatywnością.Drogi
uczniu, dlaczego warto „myśleć wizualnie” ?- utrzymasz skupienie i
koncentrację, pobudzisz kreatywność, ułatwisz sobie zapamiętywanie,
wizualnie przyswajasz treści, nauczysz się robić atrakcyjne notatki,
zrozumiesz
przekaz,
będziesz
miał
dobrą
zabawę.
We współczesnym świecie umysł dziecka jest nieustannie
bombardowany nadmiarem informacji, natłokiem myśli oraz nowych
zadań do wykonania. Dzieci są przepełnione tym wszystkim co dzieje
się wokół nich. Dzieci podobnie jak dorośli doświadczają codziennego
stresu.
Mindfulness (trening uważności) daje wiele korzyści, uczy nazywać
emocje, wycisza ciało i umysł, uczy zarządzania swoimi emocjami,
poprawia koncentrację. Praca z uważnością przekłada się na
osiągnięcia edukacyjne a także na relacje rodzinne oraz z
rówieśnikami.
Na zajęciach: nie oceniamy, cokolwiek dziecko powie jest ważne, nie
ma złej odpowiedzi o ile oczywiście jest z szacunkiem dla drugiej
osoby. Uczymy się empatii. Rysujemy, ruszamy się, dużo czasu
poświęcamy swobodnej rozmowie, czytamy historyjki.

Mistrzowie kaligrafii- zajęcia ze sztuki
pięknego pisania i iluminowania tekstu

Podczas zajęć uczniowie poznają sztukę pięknego pisania i
iluminowania tekstu.

Kl. 6 - 8
termin: poniedziałek 15.00 - 15.45, maks. 6 os.
prowadzący: ks. Rafał Kasperek

Koło teatralne
„Na deskach szkolnej sceny”

Podczas zajęć uczniowie będą doskonalić swoje umiejętności
recytatorskie i literacko – poetyckie, którymi później będą mogli
wykazać się podczas przeglądów i konkursów recytatorskich,
teatralnych i literacko- poetyckich.

Kl. 4
termin: środa 14.10 - 14.55, maks. 10 os.
prowadzący: pani Agnieszka Krzan
pani Marzena Kamuda

Mały artysta- zajęcia plastyczne
Kl. 1-3
termin: środa 14.10 - 14.55, maks. 20 os.
prowadzący: pani Iwona Wrońska - Stopa

Zajęcia przeznaczone dla najmłodszych uczniów, inspiracją do zajęć
będzie często otaczający nas świat, a bajki opowieści i tworzone przez
nas historie będą pomocne w rozwoju zdolności manualnych i
wyobraźni. Przewidujemy udział w konkursach plastycznych.

Podstawy malarstwa
Kl. 4 - 8
termin: czwartek 14.10 - 14.55, maks. 15 os.
prowadzący: pani Iwona Wrońska - Stopa

Zespół wokalny
Kl. 5 - 8
termin: wtorek, 7.05 - 7.50, maks. 16 os.
prowadzący: pani Aleksandra Krzywdzińska

Lekkoatletyka
Kl. 1 - 3
termin: piątek 13.45 - 14.30, maks. 25 os.
prowadzący: pani Aleksandra Włodarska

Zajęcia przeznaczone dla starszych uczniów. Podczas zajęć uczniowie
rozszerzą wiedzę i umiejętności dotyczące barwy i technik malarskich:
akwarela, tempera, akryl. oraz pastel sucha. Praca z martwa natura
oraz reprodukcjami . Tworzenie kompozycji tematycznych.
Przewidujemy udział w konkursach plastycznych.
Zajęcia skierowane zarówno dla dziewczyn jak i chłopców. Podczas
zajęć uczniowie poznają tajniki pięknego śpiewania, będą mieli okazję
rozwinąć swoje umiejętności muzyczne.

Lekkoatletyka to: wszechstronny rozwój, pasja, zdrowie, płotki, sukces,
sztafeta, energia, przyjaźń, zawody, zwycięstwo, skok w dal, stadion,
zabawa, talent, 100m, medale, trener.

Kl. 4 - 8
termin: piątek 7.05 - 7.50, maks. 25 os.
prowadzący: pani Aleksandra Włodarska

Koło rowerowo - turystyczne
Kl. 3 - 8
termin: sobota, maks. 15 os.
prowadzący: pani Aleksandra Włodarska

Piłka nożna
Kl. 1 - 3
termin: poniedziałek 13.45 - 14.30, maks. 20 os.
prowadzący: pan Filip Ścieżka
Kl. 4 -8
termin: poniedziałek 14.40 - 15.25, maks. 20 os.
prowadzący: pan Filip Ścieżka

Unihokej
Kl. 1 - 3
termin: czwartek 13.45 - 14.30, maks. 16 os.
prowadzący: pan Filip Ścieżka
Kl. 4 -8
termin: piątek 15.00- 15.45, maks. 16 os.
prowadzący: pan Filip Ścieżka

Zespołowe gry sportowe

Kółko rowerowe- Poznajemy Kraków i okolice na dwóch kółkach- bo
dbamy o środowisko. Spotykamy się w soboty -2 razy w miesiącu.
Robimy średnio 25 km na zajęciach. Jesteśmy zgranym zespołem,
pomagamy sobie, nie boimy się wysiłku fizycznego ani deszczu.
Pump-track, szutrowa ścieżka rowerowa czy leśna dróżka to fajna
zabawa. Dołącz do nas.

Celem zajęć jest propagowanie piłki nożnej wśród dzieci młodzieży ,
jako ciekawego sposobu spędzania wolnego czasu. Na zajęciach
uczestnicy uczą się podstawowych elementów piłkarskich poprzez
różnego rodzaju zabawy. Zajęcia mają również na celu rozwijanie cech
motorycznych uczniów, takich jak: szybkość, siła, wytrzymałość,
koordynacja ruchowa i gibkość. Nadrzędnym celem jest wywołanie
uśmiechu wśród ich uczestników i dobrego samopoczucia.

Podczas zajęć uczniowie poznają specyfikę gry w unihokeja. Dyscyplina
ta rozwija zdolności motoryczne człowieka i uczy współpracy w
grupie. Na zajęcia uczestnicy uczą się podstawowych elementów
unihokeja takich jak prowadzenie piłki, strzał forhendowy,
bekhendowy, strzały z miejsca i biegu, podania, zwody. Głównym
calem zajęć jest propagowanie unihokeja jako ciekawej formy
aktywności fizycznej.

Celem zajęć jest zainteresowanie uczniów grami zespołowymi, takimi

Kl. 1 - 3
termin: wtorek 13.45 - 14.30, maks. 16 os.
prowadzący: pan Piotr Pancerz

Minisiatkówka
Kl. 1 - 3
termin: wtorek 14.40 - 15.25, maks. 16 os.
prowadzący: pan Piotr Pancerz

Badminton
Kl. 4 - 8
termin: środa 14.40 - 15.25, maks. 16 os.
prowadzący: pan Piotr Pancerz

Piłka ręczna
Kl. 4 - 8
termin: poniedziałek 15.35 - 16.20, maks. 20 os.
prowadzący: pan Filip Ścieżka

Siatkówka
Kl. 4 -8
termin: wtorek 15.35 - 16.20, maks. 24 os.
prowadzący: pan Piotr Pancerz

jak: piłka ręczna, piłka nożna, minisiatkówka, koszykówka. Poprzez
udział w zajęciach u ich uczestników kształtowana jest ogólna
sprawność fizyczna. Uczniowie poznają podstawowe elementy
techniczne występujące w grach zespołowych oaz przepisy gier
poszczególnych dyscyplin. Zajęcia kształtują koordynację, szybkość,
skoczność, siłę i wytrzymałość.
Zajęcia mają na celu zachęcenie uczniów do uprawiania piłki
siatkowej. Uczniowie będą uczyć się jak wykonać prawidłową
rozgrzewkę oraz poznawać podstawowe elementy techniczne
występujące w minisiatkówce i piłce siatkowej, takie jak chwyty i rzuty
piłki, postawa siatkarska niska i wysoka, zagrywka sposobem dolnym,
odbicia sposobem górnym i dolnym. Uczniowie będą uczestniczyć w
zabawach związanych z piłką siatkową, dzięki którym poznają przepisy
gry i kształtować będą koordynację, szybkość, skoczność, rozwijać
siłę i wytrzymałość.
Głównym celem zajęć jest zainteresowanie uczniów grą w badmintona
i kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej oraz przygotowanie
organizmu do wysiłku poprzez prawidłową rozgrzewkę. Uczniowie
będą uczyć się podstawowych elementów technicznych występujących
w badmintonie, takich jak serw forhendowy i bekhendowy, uderzenia
forhendowe i bekhendowe, clear, drop, smecz, driver. Podczas zajęć
uczniowie poznają przepisy gry w badmintona.
Celem zajęć jest propagowanie piłki ręcznej wśród uczniów. Zajęcia z
piłki ręcznej wykorzystują i rozwijają naturalne umiejętności
człowieka takie jak rzut, skok, bieg. Uczniowie poznają zasady gry i
uczą się podstawowych elementów piłki ręcznej poprzez sportową
rywalizację.

Głównym celem zajęć jest zainteresowanie uczniów dyscypliną
sportową - piłką siatkową oraz kształtowanie ogólnej sprawności
fizycznej. Podczas zajęć uczniowie kształtują swoją sprawność
kondycyjną i koordynacyjną, a także uczą się przygotowywać organizm
do wysiłku poprzez prawidłową rozgrzewkę. Uczestnicy ponadto
doskonalą podstawowe elementy techniczne występujące w piłce
siatkowej, takie jak: poruszanie się po boisku, zagrywka (sposobem
górnym i dolnym), odbicia (sposobem górnym i dolnym), blok, atak
(zbicie, kiwnięcie, plas), a także podstawowe elementy taktyczne, takie
jak ustawienie w obronie i ataku, rotacja zawodników, rodzaje
asekuracji, gra z jednym i dwoma wystawiającymi.'

Tenis stołowy
Kl. 4 -8
termin: środa 15.35 - 16.20, maks. 16 os.
prowadzący: pan Piotr Pancerz

Celem zajęć jest rozpowszechnianie tenisa stołowego jako dyscypliny
sportu i ciekawej formy aktywności ruchowej dla wszystkich. Zajęcia
mają nauczyć ich uczestników podstawowych elementów
technicznych, zasad i przepisów gry w tenisa stołowego. Poprzez
zajęcia propagujemy zdrowy styl życia, zachęcamy uczniów do
dodatkowej aktywności ruchowej oraz do aktywnego spędzania
wolnego czasu. . Uczniowie uczą się i doskonalą podstawowe zagrania
w tenisie stołowym, mogą sprawdzić swoje umiejętności w grze jeden
na jeden. Uczą się pracować w parze z drugą osobą podczas gry w
debla. Na zajęciach wszystkim uczestnikom towarzyszy uśmiech i
pozytywne emocje.

Koszykówka
Kl. 4 -8
termin: środa 15.35 - 16.20, maks. 20 os.
prowadzący: pan Filip Ścieżka

Zajęcia z koszykówki mają na celu rozwijanie zdolności motorycznych
uczestników. Uczniowie doskonalą podstawowe elementy koszykówki
takie jak: umiejętność kozłowania, podawania, rzutów z wyskoku i z
miejsca, gry w obronie. Uczestnicy zajęć poznają zasady gry i rywalizują
pomiędzy sobą w zgodzie z duchem fair play.

Zajęcia pozalekcyjne organizowane przez firmy zewnętrzne, odbywające się na terenie szkoły

Szachy
Kl. 1-2
termin: wtorek 13.45 - 14.30, maks. 14 os.
prowadzący: pan Dariusz Mikrut
Kl. 3-4
termin: wtorek 14.40 - 15.25, maks. 14 os.
prowadzący: pan Dariusz Mikrut
Kl. 5 - 8
termin: wtorek 15.35 - 16.20, maks. 14 os.
prowadzący: pan Dariusz Mikrut

Gra w szachy wymaga opracowania różnych, stale modyfikowanych
strategii, ciągłego podejmowania decyzji. W trakcie gry aktywowane
są jednocześnie, często przeciwstawne umiejętności intelektualne, a
wszystko po to, aby zaprojektować zwycięską strategię. Musi być ona
na bieżąco weryfikowana, ze względu na odpowiedzi przeciwnika.
Największe korzyści z gry, mają dzieci powyżej 7 roku życia. Jest to
związane z gwałtownym wzrostem na tym etapie. Na podstawie
badań, naukowcy Groot oraz Krogius opisali progresję rozwoju
wyobraźni, poprawę zdolności koncentracji. Inny badacz – Diane
Hogan dodaje jeszcze umiejętność porządkowania myśli, lepsze
umiejętności w planowaniu oraz poprawę zrozumienia swoich działań
i ich konsekwencji.
Prowadząca firma zajęcia: Fundacja Gens una sumus
Odpłatność: 45 zł/ miesiąc

Step to dance - zajęcia taneczne
Kl. 1 - 3
termin: wtorek 14.40 - 15.25, maks. 20 os.
prowadzący: pani Aleksandra Orczyk

Zajęcia charakteryzujące się ciekawymi układami tanecznymi do
najnowszych hitów muzycznych, łączą różne style taneczne, takie jak:
hip-hop, reggeaton, dancehall, taniec orientalny, taniec towarzyski,
balet i disco. Taneczne lekcje pozwalają wyzwolić w dzieciach
naturalną ekspresję ruchów, uczą świadomości własnego ciała,
poprawiają kondycję i koordynację oraz pamięć ruchową. To nie tylko
dobra zabawa w grupie rówieśników, lecz początek cudownej przygody
z tańcem. Zajęcia odbywają się na terenie współpracujących z Nami
szkół w czasie pozalekcyjnym.. Zapisy odbywają się przez portal
ActiveNow, co umożliwia łatwość zarządzania swoim kontem,
wnoszenie opłat oraz rezerwacje miejsc na zajęciach. Link do zapisu
dostępny będzie na naszej stronie www lub profilu FB. W czasie ferii i
wakacji organizujemy wyjazdy łączące wypoczynek, sport i warsztaty
taneczne. Kadra naszej szkoły tańca to tancerze z wykształceniem
pedagogicznym i wieloletnim doświadczeniem. Na naszych koloniach i
zimowiskach nie stawiamy tylko i wyłącznie na taniec, lecz
wszechstronny rozwój dzieci przez różnorodność tematów zajęć:
plastyka, jazda konna, śpiew, rękodzieło i wiele, wiele innych.
Płatność za zajęcia jest wnoszona w systemie semestralnym
(kwartalnym):
a/ kwartał I – miesiące wrzesień październik, listopad i grudzień - 235
zł brutto
b/ kwartał II – miesiące styczeń , luty, marzec - 200 zł brutto
c/ kwartał III – miesiące kwiecień ,maj ,czerwiec - 180 zł brutto
Jeżeli uczestnik zajęć wpłaca jednorazowo opłatę za wszystkie
semestry z góry na początku roku szkolnego otrzymuje rabat w
wysokości 8 % (50 zł) co daje kwotę 565zł.
Gdy sytuacja epidemiologiczna rozwinie się i zostanie wprowadzona
czerwona strefa w województwie małopolskim, a placówki oświatowe
tymczasowo zamknięte, zajęcia będą odbywały się w trybie online
(link dostępny na portalu klienta).
Wszystkie informacje odnośnie zapisów na zajęcia, wyjazdów czy

warsztatów będzie można znaleźć na naszym FB oraz stronie
internetowej.

facebook/SzkolaStepToDance
www.steptodance.pl
tel. 730 700 420
mail: szkolasteptodance@gmail.com

Taniec towarzyski
z elementami tańca współczesnego/
dyskotekowego

Kl. 1 - 3
termin: środa 13.45 - 14.30, maks. 25 os.
prowadzący:
Kl. 4 - 6
termin: środa 14.40 - 15.25, maks. 25 os.
prowadzący:

Zajęcia prowadzone są w sposób dynamiczny i bardzo atrakcyjny dla
dzieci, tak, aby poprzez zabawę uczyć i zaszczepić w dzieciach chęć do
tańca. Zajęcia doskonale wpływają na poprawę koordynacji ruchowej
i uczą dzieci panować nad własnym ciałem. Program obejmuje:
- taniec towarzyski: samba, cha- cha, jive, paso - doble, rumba,
walc angielski, walc wiedeński, tango
- taniec współczesny: układy do popularnej muzyki
dyskotekowej, rock and roll, hip - hop, zumba dla dzieci.
Zajęcia odbywają się 1 w tygodniu przez 1 godzinę lekcyjną.
Odpłatność 95zł/ semestr ( ok 14 spotkań w semestrze). 28 spotkań w
roku szkolnym. Zajęcia rozpoczynają się od października i kończą w
połowie czerwca.
Proponujemy również:
Międzyszkolny Turniej Tańca - na zakończenie sezonu
Wyjazd na obóz taneczno- rekreacyjny w sezonie wakacyjnym.
Małopolska Akademia Tańca i Rekreacji
Aneta Węclewska
501 497 282

Nauka gry na instrumentach muzycznych
pianino
gitara

Zajęcia prowadzone przez MDK - szczegółowe informacje pod
numerem 604 440 418

