
 

Karta zapisu dziecka na zajęcia pozalekcyjne organizowane przez 
Społeczną Szkołę Podstawową im. Lady Sue Ryder 

 

Imię i nazwisko dziecka, klasa:………………………………………………… 
 

Proszę 
postawić 

znak X 
przy 

wybranych 
zajęciach 

Nazwa zajęć Adresaci Termin 
Cena 

niestandartowa 

 Koło dziennikarskie kl. 4-6 środy, 12:55-13:40  
 "Around the world with postcards” kl.5-8 środy, 12:55-13:40  
 Gry i zabawy językowe kl.1-3 piątki, 12.55-13.40  

 Koło podróżnika TURBACZ kl. 4-8 
zgodnie z harmonogramem 
wycieczek i spotkań 

kwota zależna 
od wyjazdu 

 Kółko języka japońskiego SUGOI! kl. 5-8 poniedziałki, 14:50-15:35  

 Koło informatyczne kl. 1-8 
kl.1-3 13:55-14:40; 
kl.4-8 14:50-15:35 

 

 Odyseja umysłu kl. 4-8 wtorki, 14:50-16:30 100 zł/całość 
 Koło przyrodnicze kl. 4-8 wtorki, 15:45-16:30  

 
Gry i zabawy integracyjne 
rozwijające kreatywne myślenie 

kl.1-3 poniedziałki, 14:50-15:35  

 Koło plastyczne kl. 4-8 wtorki, 13:55- 15:35  

 Kreatywnie na co dzień kl. 1-3 
poniedziałki, 12:55-14:40/ 
raz na dwa tygodnie 

 

 Warsztaty artystyczne kl. 4-8 czwartki, 14:50-16:30  

 Kocham Niepołomice i okolice kl. 1-3 
piątki, 15:45 -16:30 lub wg 
harmonogramu wyjść 

 

 Chór kl. 2-8 
wtorki 13:55 -14:40 i piątki 
12:55-13:40 

 

 
Mały badacz- doświadczenia i 
eksperymenty 

kl.1-3 czwartki, 13:55-15:35  

 Klub wędkarski EL Dorado kl. 5-8 
Terminy podawane na 
bieżąco, przez wyjazdem 

kwota zależna 
od wyjazdu 

 Koło hafciarskie Igiełka kl. 1-3 piątki, 12:55-14:40  
 Szkolne Koło Sportowe kl. 4-8 wtorki, 15.45-17.15  
 Kółko teatralne kl. 1-3 czwartki, 15:45-16:30  

 Koło krajoznawcze kl.4-8 
1 x w miesiącu/ zgodnie z 
grafikiem 

kwota zależna 
od wyjazdu 

 Koło archeologiczne kl.4-8 
Spotkania ustalane na 
bieżąco 

kwota zależna 
od wyjazdu 

 
programowanie / 
robotyka/drukarki 3D/  

kl. 4-6 poniedziałki, 14.50 - 15.35 100 zł 

 Mały artysta kl. 1-3 wtorki, 13:55-14:40  

 Szycie to życie 
kl. 4-6 
kl. 7-8 

wtorek 13:55-15:35 
środa 14:50-16:30 

120 zł/miesiąc 

 Kółko przyrodnicze kl. 1-3 Środy 13:55-14:40  

 Koło szachowe  Kl. 1-3  
gr. I wtorek 13:55-14:40 
gr. II piątek 13:55-14:40 

 

Zapisy na cały rok szkolny. Opłata standardowa za udział w kole wynosi 50 zł w I semestrze. Zastrzegamy 
możliwość zmiany opłaty w semestrze II. W przypadku niektórych kół opłaty odpowiednio innej, co 
zaznaczono w tabeli. Wpłaty przyjmowane są w formie gotówkowej w sekretariacie szkoły wraz z kartą zapisu 
lub do 15.10.2019. Nabór trwa do wyczerpania miejsc w grupach. O ostatecznym przyjęciu na zajęcia 
decyduje osoba prowadząca. Potwierdzenie uruchomienia kół nastąpi 13.09.2019 na stronie internetowej 
szkoły i na Facebooku, a zajęcia rozpoczną się od. 16.09.2019. 
 

………………………………… 
Data i podpis 


