
Harmonogram warsztatów artystyczno –naukowych (WAN) 
prowadzonych przez  

Centrum Edukacyjne Archidiecezji Krakowskiej w KSP, 

ul. Brzozowa 2, Rabka – Zdrój 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota 
14:30 – 16:00 (90 min.) – s.14 

 

Piotr Balcerzak 

Warsztaty techniką linorytu 

(od kl. 5) 

 

(koszt poj. zajęć -60zł; 

 

15:00 – 15:45 (45 min.) – s.25 

 

Barbara Wojtyczka 

Nauka czytania 

(wiek od 6 -8 lat) 

 

(koszt poj. zajęć 40zł) 

15:00 – 16:00 (60 min.) – s.16 

 

Barbara Wojtyczka 

Matematyka- przygotowanie  

do Egzaminu Ósmoklasisty 

 (klasa 8 ) 

  (koszt poj. zajęć 45zł) 

15:00– 16:00 (60 min) – s.16 

 

Barbara Wojtyczka 

Kodowanie 

(wiek od 6 -8 lat) 

 

        (koszt poj. zajęć 45zł) 

 11:00 – 12:00 (60 min) – s. 17 

         Wojciech Trela 

Przygotowanie do matury – 

 język polski 

Praca z tekstem, poprawna 

stylistyka, doskonalenie w. 

pisarskiego i interpretacyjnego 

(koszt poj. zajęć 45zł) 

16:00 – 17:00 (60 min) – s.17 

Kinga Meckier 

Nauka rysunku, malarstwa 

(od klasy 4) 

(koszt poj. zajęć - 55zł) 

 

 

15:10 – 15:55 (45 min) – s. 14 

Elżbieta Szot 

Język angielski dla najmłodszych 

(kl.0-1) 

(koszt poj. zajęć 40zł) 

  

 

11:30 – 13:30 (120 min) – s. 9 

Justyna Czyszczoń 

Warsztaty szydełkowania 

(od klasy 2 SP) 

(koszt poj. zajęć 60zł) 

 17:00 – 18:30 (90 min) – s.14 

(od listopada) 

Marta Kowalczyk 

Papier - Scrapbooking,  

(od kl. 1 SP) 

(koszt poj. zajęć 55zł) 

16:00 – 17:00(60 min) – s. 14 

Elżbieta Szot 

Język angielski – przygotowanie do 

Egzaminu Ósmoklasisty 

(koszt poj. zajęć 45zł) 

16:00 – 17:00(60 min) – s. 14 

Iwona Czyszczoń 

Warsztaty decoupage 

(od klasy 3 SP) 

(koszt poj. zajęć 55zł) 

15:30 – 17:00 

(90 min) – s. 14 

(od marca) 

Justyna Czyszczoń 

Warsztaty tkania na krosnach 

(od klasy 3 SP) 

(koszt poj. zajęć 60zł) 

 

17:00 – 18:00 (60 min) – s. 14 

Kinga Handzel 

W krainie quillingu 

(od kl. 1 SP) 

(koszt poj. zajęć -50zł) 

17:00 – 18:00 (60 min) – s. 16 

Wojciech Trela 

Przygotowanie do matury – język 

polski 

Praca z tekstem, poprawna 

stylistyka, doskonalenie w. 

pisarskiego i interpretacyjnego 

(koszt poj. zajęć 45zł) 

17:00 – 18:30 (90 min) – s.14 

Kaja Gościniak 

Ilustracja, grafika i technika 

(od kl. 1 SP) 

(koszt poj. zajęć 55zł) 

17:00 – 18:30(90 min) – s.14 

Patrycja Kasprzycka 

Szycie  

(od kl. 1 SP) 

(koszt poj. zajęć 55zł) 

 

17:30 – 18:30 (60 min) – s. 17 

       Katarzyna Kowalczyk 

Język polski (kl.7) 

doskonalenie warsztatu pisarskiego 

jako przygotowanie  

do Egzaminu Ósmoklasisty 

(koszt poj. zajęć - 45zł) 

17:30 – 18:30 (60 min) – s. 17 

 

Katarzyna Kowalczyk 

Język polski – przygotowanie 

doEgzaminu Ósmoklasisty(kl.8) 

 (trening) 

(koszt poj. zajęć 45zł) 

 

 

 

 

- Zapisy: wypełnienie karty zgłoszenia i podpisanie umowy oraz wysłanie na maila (wan@diecezja.pl) 

lub osobiście w sekretariacie szkoły: ul. Brzozowa 2 

- Wstępna rezerwacja i dodatkowe informacje – tel. szkoły – 18 544 72 24 

- Cennik zajęć indywidualnych: 

- naukowe – 110zł/ 60min/ 

 - artystyczne 100zł+koszt materiałów zależny od typu zajęć/ 60 min) 

Wszystkie zajęcia płatne z góry za cały miesiąc  

na konto CEAK (69 1240 4650 1111 0010 8367 4678)   
lub w sekretariacie KSP 

     – nie zwracamy za nieobecności uczestnika; 

------------------------------------------------------------------

Skrót* regulaminu: 

- Wszystkie powyższe zajęcia są grupowe  

(artystyczne 5-12 uczestników   / naukowe 4-5 uczestników) 

- Możliwe zgłoszenia na zajęcia indywidualne – termin ustalamy 

z prowadzącym 

 

*regulamin WAN, karty uczestnika, klauzula RODO i umowa zostaną 
umieszczone na stronie szkoły: www.katolickaszkolarabka.pl  

lub do pobrania z sekretariatu 

 


