
Harmonogram PROFILI  

dla uczniów  szkoły podstawowej i 

gimnazjum  

  

  
NAUCZYCIEL 

PROWADZĄCY  
TERMIN 

SP 
TERMIN  

GIMNAZJUM 

Profil informatyczny    

 

                  

Katarzyna Tamulis 
Multimedia a muzyka 

KLASA 7A, 7B 
 

Sebastian Ropel 
KLASY II GIMNAZJUM 

 
Rafał Zalewski 

KLASY III GIMNAZJUM 
 

KLASA 7A 
wtorki 

godz.11.10-11.55 
13.00-13.45 

 
KLASA 7B 

wtorki 
 godz.10.05-10.50 

12.05-12.50 
sala 201 

KLASY II GIM 
wtorki 

godz. 14.00-15.40 
 

 
KLASY III GIM 

 czwartki  
godz. 15.45 – 16.30   

sala 201 
 
 
 

Profil dziennikarsko- literacki  
    

             

Agnieszka  
Krzywicka  

 

 
 

czwartki 
godz. 7.30-8.15  

sala 1 

 
czwartki 

godz. 7.30-8.15  
sala 1  

 
 

Profil muzyczny  
(koło gitarowe –gitara klasyczna)     

 

Elżbieta  
Dobrowolska 

 

           
 
          wtorki 

 godz. 7.30-8.15 
         sala 102 

 
          wtorki 

godz. 7.30-8.15 
 sala 102 
 
 

Profil teatralny    
                   

 

        

 
Agnieszka 
 Krzywicka 

 
 

Marzena  
Nieczuja  

Urbańska  
 

 
poniedziałki 

godz. 7.30-8.15 
sala 1 

 
 

poniedziałki 
godz. 7.30-8.15 

sala 1 
 
 
 
  

 



Profil plastyczny   
 
                  

 

Paulina  
Borysewicz 

Zajęcia prowadzone 
w formie spotkań 

plenerowych 

– raz w miesiącu 

(informacja                     
o najbliższym 

spotkaniu zostanie 
umieszczona                 
w dzienniku 

elektronicznym              
w ogłoszeniach) 

Zajęcia prowadzone 
w formie spotkań 

plenerowych 

– raz w miesiącu 

(informacja                     
o najbliższym 

spotkaniu  zostanie 
umieszczona                 
w dzienniku 

elektronicznym              
w ogłoszeniach) 

Profil filmowo- fotograficzny 

 

Alicja 
 Kuźma  

spotkania plenerowe 
trzecia sobota 

miesiąca  
godz. 9.00 – 12.00  

 

 
 

spotkania plenerowe 
trzecia sobota 

miesiąca  
godz. 9.00 – 12.00 

 
 
 

Profil humanistyczny - język polski 
   

 

Agnieszka  
Krzywicka  

 
  

Zajęcia prowadzone 
w formie spotkań 

plenerowych 

– raz w miesiącu 

(informacja                     
o najbliższym 

spotkaniu zostanie 
umieszczona                 
w dzienniku 

elektronicznym              
w ogłoszeniach) 

Zajęcia prowadzone 
w formie spotkań 

plenerowych 

– raz w miesiącu 

(informacja                     
o najbliższym 

spotkaniu zostanie 
umieszczona                 
w dzienniku 

elektronicznym              
w ogłoszeniach) 

Profil humanistyczny – historia   
  

  

Łukasz  
Męczykowski  

środy 
godz. 15.00-15.45 

sala 01 

 
 
 

środy 
godz. 15.00-15.45 

sala 01 
 
 
 

Profil matematyczny  
  

  

Justyna                           
Lew- Kiedrowska 

 

 
 

czwartki 
godz. 15.45-16.30 

sala 1 
 
 
 

 
 

piątki 
godz. 7.30-8.15 

sala 101 
 
 

 



Profil fizyczny  

   

Dorota 
 Wejer  

 

piątki 
godz. 7.30-8.15 

sala 3 
 

 
 

piątki 
godz. 7.30-8.15 

sala 3 
 

 Profil biologiczny  
 
  

 

Justyna  
Dybuść  

 
  

 
wtorki  

godz. 15.00-16.30  
sala 3  

zajęcia odbywają się 
co dwa tygodnie 

(tygodnie 
nieparzyste) 

 
 

 
wtorki 

godz. 15.00-16.30  
sala 3  

zajęcia odbywają się       
co dwa tygodnie 

(tygodnie 
nieparzyste) 

 
 

Profil chemiczny  

   

Marta 
 Schielmann 

 

 
poniedziałki  

godz. 15.00-16.30  
sala 2 

zajęcia odbywają się 
co dwa tygodnie 

(tygodnie parzyste) 
 

 
poniedziałki  

godz. 15.00-16.30  
sala 2 

zajęcia odbywają się 
co dwa tygodnie 

(tygodnie parzyste) 
 

  


