Dodatkowe zajęcia w I półroczu 2016/2017
Dorota Popławska
Zajęcia o charakterze terapeutycznym oraz dotyczące wspierania uczniów w dokonywaniu wyboru kierunku
dalszego kształcenia, zawodu oraz planowania kariery zawodowej, wtorek: 14.00.-15.00-pokój pedagoga
J. Dargacz
Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego odbywają się w bibliotece w poniedziałek i wtorek godz. 8.55.
Iwona Chrzanowska-Piłat
Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka polskiego- klasa IV TŻa- wtorek, 1 lekcja, sala 117
Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka polskiego- klasa IV TŻc, czwartek, 8 lekcja, sala 107
Zajęcia wyrównawcze: wtorek 15.00, sala 107.
Agnieszka Domitrz
Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka polskiego- klasa IV TŻb- wtorek, 1 lekcja, sala 113
Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka polskiego- klasa IV TH, środa, 1 lekcja, sala 113
Zajęcia wyrównawcze: czwartek na 8 godzinie lekcyjnej, sala 113
Anna Szlejter
Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego - klasa IV tż, czwartek, 7 godzina lekcyjna, sala 112.
Zajęcia wyrównawcze: czwartek, 8 godzina lekcyjna, sala 112.
Renata Harasimik
Biologia - zajęcia przygotowujące do matury
1. Klasa II TŻa - środa 14.15, s. 105
2. Klasa III TŻa - wtorek 13.30 ( co drugi tydzień), s.105
Bożena Pieniążek
Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego chemia rozszerzona – poniedziałek 1 lekcja, sala 04.
Katarzyna Szumska
Poniedziałki 8.00-8.45 - sala 22, zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka niemieckiego.
Joanna Chrzanowska
Czwartek 8.00-8.45 – sala F1.4, zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka niemieckiego.
Ewa Sakowicz
Klasa IV TH - zajęcia odbywać się będą w środy, jeden tydzień do matury rozszerzonej, drugi do podstawowej
i tak na zmianę. Sala 116, 9- godzina lekcyjna.
Ewa Karbowska
Zajęcia przygotowujące do matury rozszerzonej z języka angielskiego (piątki 1. lekcja) dla klasy IV TŻa oraz
Zajęcia przygotowujące do olimpiady z języka angielskiego (kontynuacja) w środy na 5. godzinie lekcyjnej.
Joanna Swędrowska
Zajęcia przygotowujące do matury z języka angielskiego, piątek 7 lekcja, sala 103.
Paweł Swędrowski
Zajęcia przygotowujące do matury z języka angielskiego, piątek 7 lekcja, sala 19.
Katarzyna Grzymkowska
1. Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla klas pierwszych technikum odbywają się w każdy
poniedziałek na 8 godzinie lekcyjnej w sali 117.
2. Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego dla klas pierwszych technikum odbywają się w każdy wtorek na
8 godzinie lekcyjnej w sali 117.

Agnieszka Rybałko
Zajęcia przygotowujące do matury z matematyki (IVTŻb,c), poniedziałek 8 lekcja, sala 111.
Lilianna Malinowska
Zajęcia przygotowujące do matury z matematyki (IVTH,TŻ), piątek 7 lekcja, sala 114.
Arkadiusz Bobrowski
Zajęcia wyrównawcze z matematyki, poniedziałek od 15.40, sala 114:
Bogumiła Przyborowska
Zajęcia przygotowujące do matury z matematyki (IVTH,TŻ), piątek 7 lekcja, sala 114
Zajęcia wyrównawcze:
 Klasy I: wtorek, godz. 15.00, sala 21
 Klasy II,III czwartek, godz. 15.00, sala F1.11
Justyna Radaszewska
Zajęcia dodatkowe dla kl. IVTH z geografii rozszerzonej we wtorki o godzinie 8.00 w sali 14.
Beata Dębska
Zajęcia uzupełniające z przedmiotów hotelarskich i PP dla chętnych, oraz dla osób, które nie zdały kwalifikacji
T.12. Będą odbywały się według potrzeby uczniów we wtorek o 14.10 w pracowni E2.8
Elżbieta Kurzynowska
Zajęcia dodatkowe czwartek godz. 14.10 w sali E.2.17. Program zajęć jest przeznaczony dla uczniów klas II IV, Technikum Hotelarstwa chcących lepiej przygotować się do zewnętrznego egzaminu zawodowego
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz dla oraz uczniów przystępujących do OWH i chcących
poszerzyć wiedzę w zakresie ekonomii i hotelarstwa oraz uczniów mających problemy z opanowaniem
podstawy programowej w zakresie nauczanych przedmiotów.
Urszula Miklosz
Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo – kontakt z nauczycielem E 2.7
Dorota Kozłowska
Profesjonalna obsługa kelnerska (klasy III kelner), spotkania będą odbywały się raz w tygodniu po jednej
godzinie lekcyjnej lub co dwa tygodnie po dwie godziny lekcyjne (w czwartki na 8 lekcji lub na 8 i 9).
Elżbieta Mazurek
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE GASTRONOMICZNE UCZNIÓW:
- Przygotowanie imprez okolicznościowych zgodnie z potrzebami,
- współorganizacja konkursów kulinarnych , pomoc w przygotowaniu uczniów do OWiUR,
- zajęcia uzupełniające wiedzę dla uczniów.
Barbara Zielińska
Przygotowanie, organizacja i obsługa kelnerska przyjęć okolicznościowych.
Liczba osób; około 10, Klasa 2tża
Liczba godzin i czas realizacji: w zależności od potrzeb.
Renata Bielecka
Miejsce spotkań : pracownia hotelarska E2.8
Czas trwania zajęć: 2 godziny 2 razy w miesiącu w czwartki (13,30-15,00) Pierwsze zajęcia 29.09.2016r.
Spotkania indywidualne w zależności od potrzeb.
Zajęcia kierowane są do klasy III, I, IV TH.
Elwira Frydrych
Zajęcia przygotowujące do egzaminu z kwalifikacji T.15 w kl IVTŻ (pierwsza i trzecia sobota miesiąca w
wymiarze 4 godzin,
Wolontariat -2godz/tydzień

Anna Czyż
Program zajęć dodatkowych
1. Przygotowanie i obsługa imprez organizowanych przy współudziale i na terenie Szkoły
2. " Przysmaki kuchni regionalnych" - zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów kuchniami innych rejonów
Polski
Miejsce realizacji - pracownie gastronomiczne ZS nr 6
Adresat: chętni uczniowie kl. IIZc, IIITżb
Zajęcia prowadzone będą:
1. Udział i forma aktywności uczniów w zależności od potrzeb
2. Raz w miesiącu - 4godz.
Urszula Walas
PROGRAM zajęć pozalekcyjnych na temat:
Współorganizacja imprez, uroczystości i konkursów od strony gastronomicznej w Zespole Szkół Nr 6 oraz
prowadzenie zajęć z młodzieżą mającą problemy z nauką zawodu w pracowni gastronomicznej.
Miejsce realizacji - Zespół Szkół Nr 6 w Ełku
Adresat - zainteresowani uczniowie II klasy TŻiUG b i ZSZ Kucharz
Małgorzata Włodarczyk
Zajęcia przygotowujące do egzaminu zewnętrznego dla klas IV TŻ a i c oraz III Zc we wtorki o 15.00.
Zdanowski Łukasz
Zajęcia wyrównawcze według zapotrzebowań uczniów. Będą się one odbywać we środy, na 9 godzinie
lekcyjnej.
ks. Ryszard Sawicki
Zajęcia z młodzieżą zgromadzoną w KSM
Ewa Klepczyńska
SKC, akcje charytatywne, konkursy
Ewa Zuzga
Zajęcia rozwijające, poszerzające wiedzę i umiejętności uczniów oraz przygotowujące do egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe uczniów w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych klasa III TŻ, kucharz - klasa III Zku - doraźne w zależności od potrzeb uczniów, termin i miejsce realizacji - do
uzgodnienia.

Ewa Szymkiewicz
1.Udział w organizacji imprez gastronomicznych
(w zależności od potrzeb)
2.Zajęcia dodatkowe z chemii -kl. II, III i IV
Środa 7 godz. lekcyjna lub inny termin -w zależności od potrzeb
Agnieszka Wasilewska
Zajęcia w ramach kółka gastronomicznego - przygotowywanie potraw i wyrobów cukierniczych; odbiorcy:
chętni uczniowie kl. III Zk oraz I Zk; miejsce i termin realizacji: szkolne pracownie gastronomiczne, zajęcia w
weekendy - soboty, godz. ok 9.00 - 10.00 lub w zależności od potrzeb uczniów i szkoły.
Anna Korzeń
Zajęcia pozalekcyjne rozwijające: Nazwa działania: Kulinarne ABRAKADABRA. Zajęcia przeznaczone są dla
uczniów klas I Technikum w ZS nr 6 w Ełku w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych (ITżb).
Termin realizacji: sobota (godz. 9:00) lub w zależności od potrzeb uczniów i szkoły; lokale gastronomiczne.

Zajęcia z wychowankami, przeznaczone dla uczniów mojej klasy wychowawczej(ITŻb). Termin realizacji:
piątki godz.14:15 lub w zależności od potrzeb uczniów; sala lekcyjna (nr sali do ustalenia).
Kalinowski Dariusz
Zajęcia pozalekcyjne z piłki nożnej i piłki siatkowej chłopców w każdy piątek, godzina 15.00-16.00
Pawelec Irena
TRENINGI PIŁKI SIATKOWEJ –wtorki godz. 15.00-16.30
Jolanta Kurowska
Czwartek 8,9 h lekcyjna piłka nożna dziewczyny i chłopcy

