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Podział zajęć w ZS NR 2: 

 
Liczba grup Uczestnicy w 

podziale na 
klasy 

Nazwa Liczba 
uczestników 

Liczba godzin 

   1. Zespół Szkół Nr 2 w Brwinowie:    

1 grupa  SP kl. IV-VI  Blended learningowy kurs jęz. 
angielskiego (120 godz. platforma, 120 
godz. zajęcia konsultacyjne) 

1 gr. x 12 os. =  12 os. 240 

1 grupa GIM. kl. I-II Blended learningowy kurs jęz. 
angielskiego (120 godz. platforma, 120 
godz. zajęcia konsultacyjne) 

1 gr. x 12 os. =  12 os. 240 

1 grupa SP kl. IV-VI Blended learningowy kurs informatyki  
(100 godz. platforma, 100 godz. zajęcia 
konsultacyjne) 

1 gr. x 12 os. =  12 os. 200 

1 grupa SP kl. IV-VI dodatkowe zajęcia z matematyki 
prowadzone metodą tradycyjną 

1 gr. x 12 os. =  12 os. 100 

1 grupa GIM. kl. I-II dodatkowe zajęcia z matematyki 
prowadzone metodą tradycyjną  

1 gr. x 12 os. =  12 os. 100 

1 grupa SP kl. IV-VI dodatkowe zajęcia z jęz. polskiego 
prowadzone metodą tradycyjną 

1 gr. x 12 os. =  12 os. 100 

1 grupa GIM. kl. I-II dodatkowe zajęcia z jęz. polskiego 
prowadzone metodą tradycyjną 

1 gr. x 12 os. =  12 os. 100 

1 grupa GIM. kl. I-II dodatkowe zajęcia z jęz. niemieckiego 
prowadzone metodą tradycyjną 

1 gr. x 12 os. =  12 os. 50 
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1 grupa GIM. kl. I-II dodatkowe zajęcia z chemii 
prowadzone metodą tradycyjną 

1 gr. x 12 os. =  12 os. 100 

1 grupa SP kl. IV-VI dodatkowe zajęcia z przyrody 
prowadzone metodą tradycyjną 

1 gr. x 12 os. =  12 os. 50 

1 grupa GIM. kl. III 
rocznik 
2011/2012 

dodatkowe zajęcia przygotowujące do 
egz. cz. humanistyczna 

1 gr. x 12 os. =  12 os. 10 

1 grupa GIM. kl. III 
rocznik 
2011/2012 

dodatkowe zajęcia przygotowujące do 
egz. cz. matematyczno- przyrodnicza 

1 gr. x 12 os. =  12 os. 10 

4 grupa GIM. kl. III 
rocznik 
2013/2014 

dodatkowe zajęcia przygotowujące do 
egz. cz. humanistyczna 

4 gr. x 12 os. =  48os. 80 

4 grupa GIM. kl. III 
rocznik 
2013/2014 

dodatkowe zajęcia przygotowujące do 
egz. cz. matematyczno- przyrodnicza 

4 gr. x 12 os. =  48 os. 80 

1 grupa GIM. kl. I-II dodatkowe zajęcia z fizyki  prowadzone 
metodą tradycyjną 

1 gr. x 12 os. =  12 os. 50 

1 grupa GIM. kl. I-II dodatkowe zajęcia z historii i wos-u 
prowadzone metodą tradycyjną 

1 gr. x 12 os. =  12 os. 50 

1 grupa GIM. kl. I-II dodatkowe zajęcia z geografii 
prowadzone metodą tradycyjną 

1 gr. x 12 os. =  12 os. 50 

1 grupa GIM. kl. I-II dodatkowe zajęcia z biologii 
prowadzone metodą tradycyjną 

1 gr. x 12 os. =  12 os. 50 
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