
Społeczna Szkoła Podstawowa 101 w Olsztynie  

 klasa IV 

poziomkowa 

Klasa V 

rumiankowa 

Klasa V 

chabrowa 

Klasa VI 

jagodowa 

Klasa VI 

porzeczkowa 

Klasa VII 

koralowa 

Klasa VII 

bursztynowa 

Klasa VIII 

cytrynowa 

 

konsultacje z 

przyrody/biologii 
poniedziałek 7.30 – 8.15 

koło biologiczne  
 

 
piątek 7.30 – 8.15 

środa 7.30 – 

8.15 

przygotow. do 

egzaminu z biologii 

kl. VII 

 
 

 
 

 
czwartek 7.30 – 8.15  

konsultacje z j. 

polskiego 
środa 14.40 – 15.25 

 

przygotowanie do 

egzaminu z języka 

polskiego 

 
 

 
 

 
 

 
poniedziałek 

14.40 – 15.25 

koło polonistyczne      wtorek 7.30 – 8.15 

warsztaty 

kreatywnego pisania 
 

czwartek 7.30 – 8.15 

koło informatyczne 
środa 7.30 – 8.15  

 środa 7.30 – 

8.15 

konsultacje z 

matematyki 
wtorek 13.50 

– 14.25 

czwartek 

13.00 – 13.45 

piątek 13.00 

– 13.45 

środa 7.30 – 

8.15 

wtorek 7.30 – 

8.15 

wtorek 7.30 – 

8.15 

poniedziałek 

7.30 – 8.15 

czwartek 7.30 

– 8.15 

przygotowanie do 

egzaminu z 

matematyki 

 
 

 
 

 
 

 czwartek 7.30 

– 8.15 

koło matematyczne środa 13.50 – 

14.25 
środa 7.30 – 8.15 

poniedziałek 

7.30 – 8.15 

czwartek 

7.30 – 8.15 

czwartek 

14.40 – 15.25 

środa 14.40 – 

15.25 

wtorek 7.30 – 

8.15 

konsultacje z fizyki  
 

 
 

 
piątek 7.30 – 8.15 

koło fizyczne      poniedziałek 14.40 – 15.25 



koło historyczne  
 

 
 

 
wtorek 13.50 – 14.35 

zaj. wyrównawcze z 

j. niemieckiego 
 

 
 

środa 7.30 – 8.15 poniedziałek 7.30 – 8.15  

konsultacje j. 

niemiecki 
czwartek 7.30 – 8.15 

czwartek 14.40 – 15.25 wtorek 7.30 – 8.15 

koło j. niemieckiego  
 

 
 

 
piątek 7.30 – 8.15 

konsultacje j. 

angielski  wtorek 7.30 – 8.15 poniedziałek 7.30 – 8.15  

koło j. angielskiego   
 

 
poniedziałek 14.40 – 15.25 

wtorek 14.40 – 

15.25 

przygotowanie do 

egzaminu z j. 

angielskiego 

 
 

 
    

piątek 7.30 – 

8.15 

Fit 1  
 

 
wtorek 7.30 – 8.15  

 
 

Szkolne koło Caritas 
w zależności od potrzeb 

koło plastyczne 
czwartek 13.50 – 14.35  

 
 

koło techniczne poniedziałek 

13.50 – 14.35 poniedziałek 14.40 – 15.25  
 

 

koło geograficzne  
 

 
piątek 7.30 – 8.15 

konsultacje z 

geografii 
 

wtorek 7.30 – 8.15 

Certyfikaty 

Cambridge 
czwartek 7.30 – 8.15 



 

 

 

koło chemiczne  
 

 
 

 
 

 wtorek 7.30 – 

8.15 

konsultacje z chemii  
 

 
 

 
czwartek 7.30 – 8.15 

czwartek 14.40 

– 15.25 

zajęcia 

ogólnorozwojowe z 

elementami boksu 
po dokonaniu naboru 

Akademia – techniki 

pamięciowe i 

szybkiego czytania 
po dokonaniu naboru 

   

zajęcia z native 

speakerem 
wtorek 14.40 – 15.25 

wtorek 15.30 – 16.15 

koło myślenia 

wizualnego po dokonaniu naboru 

szachy 
po dokonaniu naboru 

poniedziałek 15.40 – 16.25 


