
Grafik zajęć artystycznych i edukacyjnych w Centrum Kreatywności Talent 

w roku szkolnym 2020/2021 

 PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 

Pracownia 

matematyczna 

(Tomasz Fulara) 

 15.30 - 17.45 grupa dla 

uczniów szkół 

ponadpodstawowych. 

14.45 - 17.00 grupa 

zaawansowana dla 

uczniów szkół 

ponadpodstawowych 

 

17.00 - 19.15 grupa 

dla uczniów z VIII 

klas szkół 

podstawowych oraz  

i I klas szkół 

ponadpodstawowych 

 14.45 - 17.00 grupa 

dla uczniów szkół 

ponadpodstawowych 

Pracownia 

eksperymentu 

chemicznego 

(Marta Suleja) 

 12.00 - 13.30 zajęcia 

dla grupy uczniów w 

młodszym wieku 

szkolnym (grupa 

zorganizowana) 

 

13.30 - 15.00 zajęcia 

dla grupy uczniów klas 

V-VI szkół 

podstawowych (grupa 

zorganizowana), 

 

zamiennie: zajęcia dla 

grupy uczniów klas V-

VI szkół 

podstawowych 

 

15.30 - 16.30 zajęcia 

dla grupy uczniów klas 

VII szkół 

podstawowych 

 

 15.30 - 17.00 grupa 

dla uczniów ze szkół 

ponadpodstawowych 

 



16.30 - 18.00 zajęcia 

dla grupy uczniów klas 

VIII szkół 

podstawowych 

Pracownia 

malarstwa 

sztalugowego  

z elementami 

nowoczesnych 

technologii 

(Izabela Opiełka) 

 16.00 - 17.30 grupa dla 

uczniów ze szkół 

podstawowych 

 

17.30 - 19.00 grupa dla 

uczniów ze szkół 

podstawowych i 

ponadpodstawowych 

16.00 - 17.30 grupa 

dla uczniów ze szkół 

podstawowych 

 

17.30 - 19.00 grupa 

dla uczniów ze szkół 

podstawowych i 

ponadpodstawowych 

09.00 - 12.00 grupa 

dla uczniów w 

młodszym wieku 

szkolnym (grupy 

zorganizowane) 

 

Pracownia 

MAtematyczno-

Fizycznych Atrakcji 

(Marta Olufowobi-

Tarka) 

  15.20 - 16.50 grupa 

dla uczniów z klas 

IV- VI szkół 

podstawowych 

 

17.00 - 18.20 grupa 

dla uczniów z klas 

VII - VIII szkół 

podstawowych 

 15.20 - 16.50 grupa 

dla uczniów z klas IV 

- VI szkół 

podstawowych 

Pracownia wokalno-

muzyczna 

(Wanda Merwińska) 

   13.00 - 14.30 grupa 

dla uczniów ze 

szkoły podstawowej 

 

14.30 - 16.30 grupa 

dla uczniów ze szkół 

ponadpodstawowych 

11.00 - 13.00 grupa 

dla dzieci w 

młodszym wieku 

szkolnym (grupa 

zorganizowana) 

 

13.00 - 14.30 grupa 

dla uczniów z klas IV 

- VI szkoły 

podstawowej 

 

14.30 - 16.30 grupa 

dla uczniów ze szkół 

ponadpodstawowych 



Pracownia szachowa 

(Robert Korpalski) 

 

  15.30 - 17.00 grupa 

dla dzieci w wieku 5 - 

7 lat 

15.15 - 17.15 grupa 

dla dzieci w wieku 8 

- 10 lat  

 

Pracownia filmowo-

multimedialna 

(Marek Hamera) 

 14.30 - 16.00 grupa dla 

uczniów ze szkół 

podstawowych 

 

16.10 - 17.40 grupa dla 

uczniów ze szkół 

ponadpodstawowych 

  13.45 - 15.15 grupa 

dla uczniów ze szkół 

podstawowych 

 

15.25 - 16.55 grupa 

dla uczniów ze szkół 

ponadpodstawowych 

Pracownia 

informatyczno–

robotyczna 

(Paweł Śliwa) 

  15.15-16.45 grupa 

uczniów ze starszych 

klas szkół 

podstawowych i 

ponadpodstawowych 

 13.45-15.15 grupa 

uczniów ze szkół 

podstawowych 

 

15.25 - 16.55 grupa 

uczniów ze starszych 

klas szkół 

podstawowych i 

ponadpodstawowych 

Pracownia teatralna 

(Ewa Suleja) 

  15.00 - 17.00 grupa 

dla uczniów z klas V-

VIII szkoły 

podstawowej 

09.00 - 11.00 grupa 

dla dzieci w 

młodszym wieku 

szkolnym (grupa 

zorganizowana) 

15.00 - 16.00 grupa 

dla uczniów z klas V-

VIII szkoły 

podstawowej 

16.00 - 18.00 grupa 

dla uczniów ze szkół 

ponadpodstawowych 

 

18.00 - 20.00 grupa 

dla uczniów ze szkół 

ponadpodstawowych 

Pracownia 

praktycznej nauki 

języków obcych 

(Magdalena Baryluk) 

 15.30 - 17.00 język 

niemiecki dla uczniów 

z klas VII-VIII szkół 

podstawowych oraz z 

klas I szkół 

ponadpodstawowych 

 

15.30 - 17.00 język 

angielski dla uczniów 

z klas VII-VIII szkół 

podstawowych oraz z 

klas I szkół 

ponadpodstawowych 

 

  



17.00 - 17.45 język 

angielski dla dzieci z 

klas 0-III szkół 

podstawowych 

 

17.45 - 18.30 język 

angielski dla uczniów z 

klas V-VII szkół 

podstawowych 

17.00 - 18.30 język 

angielski dla uczniów 

z klas II-III szkół 

ponadpodstawowych 

(grupa 

zaawansowana) 

Pracownia renowacji 

mebli 

(Marek 

Wandałowski) 

 16.00 - 17.30 grupa dla 

młodzieży w wieku od 

10 do 17 lat 

16.00 - 17.30 grupa 

dla młodzieży w 

wieku od 10 do 17 lat 

16.00 - 17.30 grupa 

dla młodzieży w 

wieku od 10 do 17 

lat 

 

Pracownia graficzno-

techniczna 

(Artur Szabatowski) 

16.00 - 18.00 

młodzież z klas IV - 

VIII ze szkół 

podstawowych 

 14.00 - 16.00 

młodzież z klas IV - 

VIII ze szkół 

podstawowych 

  

Pracownia sportu i 

rekreacji 

(Maciej Jarosz) 

15.00 - 17.00 dzieci 

i młodzież ze szkół 

podstawowych 

17.30 - 20.00 

młodzież ze szkół 

ponadpodstawowych 

15.00 - 17.00 dzieci i 

młodzież ze szkół 

podstawowych 

17.30 - 20.00 młodzież 

ze szkół 

ponadpodstawowych 

15.00 - 17.00 dzieci i 

młodzież ze szkół 

podstawowych 

17.30 - 20.00 

młodzież ze szkół 

ponadpodstawowych 

15.00 - 18.00 

młodzież ze szkół 

ponadpodstawowych 

 

Pracownia 

pedagogiczno-

psychologiczna 

 

Pedagodzy: 

Elżbieta Ceremuga 

 

Agnieszka Sudoł 

 

 

 

 

 

------------------------- 

 

09.30 - 14.00 

 

 

 

 

 

09.30 - 13.30 

 

09.30 - 13.30 

 

 

 

 

 

09.00 – 13.30 

 

09.30 - 13.30 

17.00 - 18.30 

 

 

 

 

 

------------------------ 

 

09.30 - 14.00 

 

 

 

 

 

09.30 – 12.30 

 

9:30-13 

Psycholodzy: 

Joanna Cieślak 

 

Jacek Schodowski 

 

09.30 - 14.00 

 

15.00 – 18.00 

 

09.00-14.30 

 

08.15 – 10.15 

15.15 – 17.45 

 

09.30 - 12.30 

 

08.45 – 11.45 

 

09.00 - 14.00 

 

14.45 - 18.45 

 

15.00 - 18.30 

 

08.45 – 10.45 

 


