
PONIEDZIAŁEK 

  
 
 

RODZAJ ZAJĘĆ Godziny rozpoczęcia 
zajęć 

SALA 

Dziecięca grupa taneczna hip-
hop  - 
SP 58 

12.30 sala baletowa 
duża 

Zespół tańca ludowego 
„Tysiąclatki” 

Grupa ludowych zabaw 
muzycznych „Tysiąclatki” 

16.00 – grupa najmłodsza 

ludowa 
sala baletowa 

duża i sala 
baletowa mała 

Zespół współczesnych 
improwizacji tanecznych 

„Tysiąclatki” 
 
 

17.00 – grupa średnia 

ludowa 
17.30 – grupa starsza 

ludowa 

sala baletowa 
duża 

Ludowe grupy wokalne 16.30 sala 
muzyczna 

Koło integracji artystycznej dla 
dzieci młodszych 

16.00 sala baletowa 
mała 

Grupa edukacji języka 
angielskiego dzieci i młodzieży 

15.15 – 16.00 – kl. IV 
16.20 – 17.05 –  
kl. V, VI i I gimn. 

17.10 – 17.55 –  
kl. V, VI i I gimn. 

 

sala 
edukacyjna 

Zespół rękodzieła i origami 16.00 sala 
plastyczna 

Grupa organizacji imprez 
i uroczystości 

16.00 
w zależności od imprez 

okolicznościowych 

sala 
kominkowa 



WTOREK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RODZAJ ZAJĘĆ Godziny rozpoczęcia 
zajęć 

SALA 

Grupy plastyczne dla dzieci i 
młodzieży 

15.30 – gr. I 

17.10 – gr. II 

sala 
plastyczna 

Grupa wokalno - instrumentalna 14.30 sala 
muzyczna 

Dziecięca grupa zabaw przy 
muzyce 

Zespół „Mały gospel” 
Koło integracji artystycznej dla 

dzieci młodszych 
Dziecięca grupa taneczna  

hip - hop 

16.00 – pięciolatki 

 
17.00 – sześciolatki 

 
 

17.30 – siedmiolatki  

sala baletowa 
duża 

sala baletowa 
mała 
sala 

muzyczna 

Koło młodych szachistów 15.30 sala 
edukacyjna 

Grupa młodych informatyków 
Kronikarskie koło komputerowe 

16.15 – gr. I 

17.55 – gr. II 

sala 
komputerowa 



ŚRODA 

 
 
 
 

RODZAJ ZAJĘĆ Godziny rozpoczęcia 
zajęć 

SALA 

Zajęcia teatralne – SP 58 12.40 sala baletowa 
mała 

Grupa folkloru Śląska 
Sekcja instrumentalnej muzyki ludowej – 

SP 66 

12.40 sala baletowa 
duża 

Grupy integracyjne z elementami języka 
angielskiego 

15.00 – klasa III sala 
edukacyjna 

Grupy plastyczne dla dzieci i młodzieży 15.30 – gr. I 
 17.10 – gr. II 

sala 
plastyczna 

Koło integracji artystycznej dla dzieci 
młodszych 

16.45 sala baletowa 
mała 

Klub odkrywców przyrody 16.15 sala 
edukacyjna 

Zespoły technik tańca nowoczesnego 
Grupa ludowych zabaw muzycznych 

„Tysiąclatki” 
Chór ludowy „Tysiąclatki” 

Zespół tańca ludowego „Tysiąclatki” 
Zespół piosenki dziecięcej 

Zespół technik tańców regionalnych i 
europejskich „Tysiąclatki” 

Zespół Pieśni i Tańca „Tysiąclatki” 
Sekcja muzycznej twórczości ludowej 

„Tysiąclatki” 
 

16.00 – gr. najmłodsza 

ludowa i gr. ludowa „0” 
 
 

17.00 – gr. młodsza ludowa 

sala baletowa 
duża i sala 

baletowa mała 
sala 

muzyczna 

Koło informatyczne i grafiki komputerowej 17.30 sala 
komputerowa 

Zespół kameralny MDK 17.30 sala 
muzyczna 



CZWARTEK 
 

RODZAJ ZAJĘĆ Godziny rozpoczęcia 
zajęć 

SALA 

Zespół muzyczno-ruchowy 
Zespoły technik tańca nowoczesnego 

– SP 66 

13.15 sala baletowa 
duża 

Zespół piosenki dziecięcej 14.00 sala baletowa 
duża 

Grupa wokalna – chór dziecięcy 15.00 sala muzyczna 

Grupy integracyjne z elementami 
języka angielskiego 

15.00 sala 
edukacyjna 

Koło teatralne 16.00 sala baletowa 
mała 

Zespoły technik tańca nowoczesnego 
Zespół muzyczno-ruchowy 

 sala baletowa 
duża 

Dziecięcy klub eksperymentów 16.00 sala plastyczna 

Grupa młodych informatyków 
Kronikarskie koło komputerowe 

16.00 – gr. I 
18.30 – gr. II 

sala 
komputerowa 

Zespoły instrumentalne gry na 
gitarach 

16.00 sala 
edukacyjna 

sala muzyczna 

Grupa tańca nowoczesnego 18.00 sala baletowa 
duża 

 
 
 
 
 
 
 

 



PIĄTEK 
 

RODZAJ ZAJĘĆ Godziny rozpoczęcia 
zajęć 

SALA 

Dziecięca grupa taneczna 
hip-hop – SP 58 

12.30 sala baletowa 
duża 

Grupa edukacji wczesnoszkolnej 
dekoracji wnętrz 

16.00 sala plastyczna 

Zespół tańca ludowego „Tysiąclatki” 
Zespół Pieśni i Tańca „Tysiąclatki” 

Grupa ludowych zabaw muzycznych 
„Tysiąclatki” 

Grupa tańców narodowych 
Zespół tańca scenicznego i podstawy 

baletu „Tysiąclatki” 
 

16.00 – gr. młodsza 
ludowa 

 
 

17.00 – gr. średnia 
17.30 – gr. starsza 

sala baletowa 
duża 

Sekcja instrumentalnej muzyki 
ludowej  

Sekcja muzycznej twórczości ludowej  
„Tysiąclatki” 

Sekcja instrumentów dętych 
Sekcja ludowych instrumentów 

smyczkowych 
Grupa folklorystyczna – trąbka 

 

 
 
 

17.00 

sala baletowa 
duża 

Koło języka niemieckiego 17.00 sala 
edukacyjna 

 
 
 
 
 



SOBOTA 
 

RODZAJ ZAJĘĆ Godziny rozpoczęcia 
zajęć 

SALA 

Zespoły instrumentalne gry na 
gitarach 

10.00 sala muzyczna 

Koło miłośników turystyki 10.15 sala 
edukacyjna 

 
 


