
WYKAZ OFERT ZAJĘĆ W ZPP CENTRUM WSPIERANIA UZDOLNIEŃ  

w Jeleniej Górze - propozycje na 1 września 2020 r. 
 

lp. 
nazwa placówki oświatowo-

wychowawczej 
tytuły zajęć pozalekcyjnych 

nauczyciel 

prowadzący 

liczba  

proponowanych  

godzin na zajęcia 

liczba prop. godz. 

ogółem dla placówki 

1.  

Szkoła Podstawowa nr 2, ul. 

Armii Krajowej 8 

„Lego – robotyka” 
Edyta Sobocińska - 

pedagog 
2 godz. lekcyjne 

8 godz. lekcyjnych 2.  
Zajęcia kulinarne – „MAŁY 

MASTERCHEF” 

Robert Marciniszyn – 

wychowawca świetlicy 

4 godz. lekcyjne  

(2 gr. * 2 godz.) 

3.  „Robotyka dla uczniów kl. VII i VIII” 
Marek Smaś – nauczyciel 

informatyki 
2 godz. lekcyjne 

4.  

Szkoła Podstawowa nr 6, ul. 

Cieplicka 74 

„Projektowanie mulimediów w 

chmurze” 

Małgorzata  Wągrowska 

Pietrzyk – nauczyciel 

informatyki 

2 godz. lekcyjne 

10 godz. lekcyjnych 

5.     

6.  
Zaj. plast.- warszt. „Architektura jest 

zabawą”  

Marta Bryszewska – 

nauczyciel 

plastyki/techniki 

2 godz. lekcyjne 

7.  
„Trening pamięci i koncentracji 

uwagi” 

Maria Guszała – 

nauczyciel edukacji 

wczesnoszkolnej 

2 godz. lekcyjne 

8.  „Ortografia i gramatyka na wesoło” 

Agnieszka Pelzer – 

nauczyciel edukacji 

wczesnoszkolnej” 

2 godz. lekcyjne 

9.  
Zajęcia z zasad bezpieczeństwa i 

udzielania pierwszej pomocy  

Zbigniew Mateuszów 

nauczyciel katecheta, 

strażak w OSP 

Piechowice 

2 godz. lekcyjne 

10.     

11.  

Szkoła Podstawowa nr 7, ul. 

Sudecka 53a 

„Optyka – zabawa światłem” 
Justyna Postępska 

nauczyciel matematyki 
1 godz. lekcyjna 

1 godz. lekcyjnych 12.     

13.     

14.  

Szkoła Podstawowa nr 10, ul. 

Morcinka 31 

Koło fizyczne „Fizyka wokół nas” 
Justyna Liber nauczyciel 

fizyki/techniki 
1 godz. lekcyjna 

3 godz. lekcyjne 
15.  „Poznajemy kraje Anglojęzyczne” 

Joanna Czasnojć 

nauczyciel języka 

angielskiego 

1 godz. lekcyjna 

16.  Koło historyczne „Młodzi odkrywcy" 

Dagmara Jasińska  

nauczyciel historii/języka 

polskiego 

1 godz. lekcyjna 



17.  

Szkoła Podstawowa nr 15, ul. 

Kamiennogórska 9 

    

6 godz. lekcyjnych 

18.  „Koło języka angielskiego” 
Agata Kawa – nauczyciel 

języka angielskiego 
2 godz. lekcyjne 

19.  „Robotyka w klasach I - III” 
Robert Patrzałek – 

nauczyciel informatyki 
2 godz. lekcyjne 

20.     

21.  
Mega misja – czyli cyfrowa edukacja 

– program Fundacji Orange” 

Zdzisława Kościukiewicz 

- Pilarek 

2 godz. lekcyjne  

(2 gr. * 1 godz.) 

22.  
Zespół Szkół 

Ogólnokształcących nr 1,  

ul. Kochanowskiego 18 

„Fizyka laboratoryjna” 
Lech Trębicki – 

nauczyciel fizyki 

1 godz. lekcyjna (2 godz. co 

dwa tygodnie) 

7 godz. lekcyjnych 

23.  

„Deutsches Sprachdiplom” – zajęcia z 

jezyka niemieckiego przygotowujące 

do uzyskania certyfikatu językowego 

Jolanta Paszowska 
6 godz. lekcyjnych   

( 2gr. * 3 godz.) 

24.  

Zespół Szkół Technicznych 

„Mechanik”,  

ul. Obrońców Pokoju 10 

„Zajęcia z podstaw modelowania i 

druku 3D” 

Lesław Zdanowicz – 

nauczyciel grafiki i 

poligrafii cyfrowej 

3 godz. lekcyjne 

7 godz. lekcyjnych 

25.  
„Koło samochodowe” – zajecia z 

mechaniki pojazdowej. 

Kazimierz Buchwald, 

Waldemar Kozioł – 

nauczyciele techniki 

eksploatacji i naprawy 

pojazdów 

samochodowych 

4 godz. lekcyjne 

26.  

Zespół Szkół Rzemiosł 

Artystycznych,  

ul. Cieplicka 34 

„Pracownia filmowych efektów 

specjalnych” 

Krzysztof Zwoliński – 

specjalista od fotografii i 

multimediów. 

2 godz. lekcyjne 

 6 godz. lekcyjne 27.  

„Warsztaty – sztuka użytkowa: szkło, 

glina, ceramika oraz inne materiały do 

pracy artystycznej” 

Ewa Kopeć Kotulska – 

artysta 

plastyk/specjalność: szkło 

artystyczne. 

2 godz. lekcyjne 

28.  
„Inspiracje modowe – wymyśl, 

zaprojektuj i wykonaj” 
 2 godz. lekcyjne 

Razem:  

 


