W roku szkolnym 2016/2017 Zespół Szkół Elektrycznych proponuje uczniom
uczestniczenie w następujących zajęciach pozalekcyjnych
Sekcje sportowe w ZSE:
Sekcja piłki nożnej – FUTSAL – prowadzący: mgr Marcin Kasiuk
Sekcja piłki siatkowej, łyżwiarstwo szybkie – prowadzący: mgr Marcin Brzeski
Sekcja piłki koszykowej – prowadzący: mgr Tomasz Łaciński
Sekcja piłki ręcznej – prowadzący: mgr Janusz Szeszko
Sekcja tenisa stołowego – prowadzący: mgr Ewa Szczerbińska
Sekcja badmintona, szachów, unihokeja – prowadzący: mgr Ewa Szczerbińska
Siatkówka plażowa – prowadzący: mgr Sebastian Romańczuk
Sekcje lekkiej atletyki (biegi, rzuty, skoki) – prowadzący: mgr Mariusz Żamojtuk;
mgr Sebastian Romańczuk; mgr Bogumił Chlebiński
Sekcja samoobrony – prowadzący: Wojciech Zdanuczyk

Zajęcia dodatkowe prowadzone w ramach Klubu Młodzieżowego
Rodzaj zajęć

Osoba/y odpowiedzialna

Szkolne koło teatralne „Pod napięciem”.

mgr Katarzyna Wołkowycka

Klub rozwoju osobistego i społecznego.

mgr Dorota Socha

Zajęcia zespołu redakcyjnego szkolnej gazetki
„Półprzewodnik Elektryczny”.

mgr Marlena Maciejewska

Koło profilaktyki. Wolontariat uczniowski.

mgr Marlena Wojtkowska

Szkolne koło robotyki.
Koło elektroniczne.

mgr Urszula Godlewska

mgr inż. Jarosław Raciborski
mgr inż. Jerzy Wilczewski

TV Elektryk, Kino Elektryk.

mgr inż. Grzegorz Wróblewski

Radiowęzeł szkolny

mgr inż. Andrzej Zdańkowski

Szkolne koło informatyczne.

dr inż. Krzysztof Szerszeń

Szkolne Koło Pasjonatów Fotografii.

mgr Andrzej Miecznik

Biznes klasa – szkolne koło przedsiębiorczości.

mgr Maciej Dąbrowski

Klub Olimpijczyka – zajęcia przygotowujące do
udziału w olimpiadach technicznych

mgr Ryszard Omieliańczyk

Inne zajęcia i koła zainteresowań w ZSE:
Szkolna Orkiestra Dęta – dyrygent: mgr Stanisław Kruciński, instruktor: mgr Leszek
Szymczukiewicz;
Klub Krótkofalarski – prowadzący: mgr inż. Jan Chomik
Szkolne Koło Caritas – opiekun: dr Bogumił Dziedziul

Zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności z przedmiotów zawodowych
przygotowujące uczniów do udziału w ogólnopolskich olimpiadach
technicznych, m. in.:
Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra”
Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej
Olimpiada Wiedzy Technicznej
Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości
Zajęcia przygotowujące do poszczególnych olimpiad prowadzi zespół nauczycieli
przedmiotów zawodowych, którego koordynatorem jest mgr inż. Ryszard
Omieliańczyk.
W szkole prężnie działa Samorząd Uczniowski, do którego zapraszamy
wszystkich chętnych i kreatywnych uczniów naszej szkoły. Opiekunami Samorządu
są:
Pani Małgorzata Kałmucka – nauczyciel fizyki
Pani Renata Ostapczuk – nauczyciel matematyki
Pan Tomasz Zdanewicz – nauczyciel historii, wos i geografii
- wspomagają pedagodzy oraz wychowawcy Klubu Młodzieżowego.
Ponadto w ramach dodatkowych zajęć uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach
wyrównujących szanse edukacyjne jak i rozwijać swoje zainteresowania
i umiejętności z poszczególnych zajęć, uczestniczyć w zajęciach językowych,
wycieczkach i innych formach w zależności od zgłaszanych potrzeb
i zainteresowań.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
O szczegóły uczestnictwa i terminy spotkań proszę pytać
bezpośrednio u opiekunów poszczególnych sekcji i kół.

