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KLASA I 

  

 

 

 

 

 

KLASA II  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 

1.  8:00 – 8:45 zaj. edukacyjne religia  zaj. edukacyjne religia  zaj. edukacyjne 

2.  8:55 – 9:40 wych. fizyczne zaj. edukacyjne j.angielski zaj. edukacyjne wych. fizyczne 

3. 9:50 – 10:35 zaj. edukacyjne zaj. edukacyjne zaj. edukacyjne zaj. edukacyjne j. angielski 

4. 10:45 – 11:30  informatyka wych. fizyczne zaj. edukacyjne zaj. edukacyjne zaj. edukacyjne 

5.  11:50 – 12:35 koło przedmiotowe zaj. edukacyjne koło 

przedmiotowe 

koło zainteresowań zaj. edukacyjne 

6.  12:45 – 13:30  koło zainteresowań     

 PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 

1.  8:00 – 8:45 zaj. edukacyjne zaj. edukacyjne zaj. edukacyjne zaj. edukacyjne zaj. edukacyjne 

2.  8:55 – 9:40 wych. fizyczne zaj. edukacyjne religia  religia  zaj. edukacyjne 

3. 9:50 – 10:35 j. angielski zaj. komputerowe j. angielski zaj. edukacyjne zaj. edukacyjne 

4. 10:45 – 11:30  zaj. edukacyjne wych. fizyczne zaj. edukacyjne zaj. edukacyjne zaj. edukacyjne 

5.  11:50 – 12:35 zaj. edukacyjne zaj. edukacyjne zaj. edukacyjne zaj. edukacyjne  

6.  12:45 – 13:30  koło przedmiotowe koło przedmiotowe  zaj. wyrównawcze  

7.  13:35 – 14:20      



 

KLASA III a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA III b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 

1.  8:00 – 8:45 zaj. edukacyjne wych. fizyczne  religia zaj. edukacyjne zaj. edukacyjne 

2.  8:55 – 9:40 zaj. edukacyjne zaj. edukacyjne zaj. edukacyjne wych. fizyczne zaj. edukacyjne 

3. 9:50 – 10:35 wych. fizyczne religia  zaj. edukacyjne j. angielski zaj. edukacyjne 

4. 10:45 – 11:30  j. angielski  zaj. edukacyjne zaj. edukacyjne zaj. edukacyjne zaj. edukacyjne 

5.  11:50 – 12:35 zaj. edukacyjne zaj. edukacyjne zaj. komputerowe zaj. edukacyjne zaj. wyrównawcze 

6.  12:45 – 13:30  koło przedmiotowe   koło przedmiotowe koło zainteresowań  

7.  13:35 – 14:20      

 PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 

1.  8:00 – 8:45 zaj. edukacyjne wych. fizyczne zaj. edukacyjne zaj. edukacyjne zaj. edukacyjne 

2.  8:55 – 9:40 j. angielski religia zaj. edukacyjne wych. fizyczne religia 

3. 9:50 – 10:35 wych. fizyczne zaj. edukacyjne zaj. edukacyjne zaj. edukacyjne zaj. edukacyjne 

4. 10:45 – 11:30  zaj. edukacyjne zaj. edukacyjne zaj. komputerowe zaj. edukacyjne j. angielski 

5.  11:50 – 12:35 zaj. edukacyjne zaj. edukacyjne zaj. edukacyjne zaj. edukacyjne koło zainteresowań 

6.  12:45 – 13:30  koło przedmiotowe koło przedmiotowe    



 

KLASA IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 

1.  8:00 – 8:45 matematyka matematyka wych. fizyczne religia historia 

2.  8:55 – 9:40 j.polski wych. fizyczne j. polski j. angielski matematyka 

3. 9:50 – 10:35 plastyka j. angielski j. angielski wych. fizyczne przyroda 

4. 10:45 – 11:30  wych. fizyczne   j. polski przyroda matematyka zaj. komputerowe 

5.  11:50 – 12:35 religia j. polski matematyka koło muzyka j. polski 

6.  12:45 – 13:30  wdżwr religia j. polski koło technika  j. angielski 

7.  13:35 – 14:20   g.d.d.w.   

 PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 

1.  8:00 – 8:45 matematyka j. polski wych. fizyczne j.ang(15) (b)/biblio (a) j.ang (b)/matem. koło 

2.  8:55 – 9:40 j.ang (a) wych. fizyczne j.polski przyroda j.polski 

3. 9:50 – 10:35 j. polski j. polski matematyka  wych. fizyczne matematyka 

4. 10:45 – 11:30  wych. fizyczne matematyka historia muzyka religia 

5.  11:50 – 12:35 j.ang (b)/zaj.komp(a).  religia Religia matematyka j.ang (a) 

6.  12:45 – 13:30   zaj. techniczne j. niemiecki plastyka j.ang(a)/zaj.komp(b). przyroda 

7.  13:35 – 14:20 religia j. polski koło  przyroda  

8. 14:25 – 15 :10    g.d.d.w.  



KLASA VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA VII 

 

 PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 

1.  8:00 – 8:45 j. polski (17) j. ang (a) (15) j. angielski(b) (17) j. polski  (kl.5) przyroda (17) 

2.  8:55 – 9:40 matematyka (17) j. polski (39) wych. fizyczne matematyka (17) historia (17) 

3. 9:50 – 10:35 j. ang (a)(12)/zaj.komp wych. fizyczne j. polski (17) przyroda (kl.4) j. angielski (b) (17) 

4. 10:45 – 11:30  zaj.techniczne  (17) religia (39) matematyka  (17) matematyka – koło (17) j. polski(17) 

5.  11:50 – 12:35 wych. fizyczne j.ang(b) (12)/zaj.komp historia (17) j.polski (17) wych. fizyczne 

6.  12:45 – 13:30  religia matematyka (39) j. angielski(a)(39) gddw (17) muzyka (17) 

7.  13:35 – 14:20 j. polski koło (kl.4) j. niemiecki (39) wdżwr.(17) plastyka(17)  

8. 14:25 – 15 :10    przyroda(17)  

 PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 

1.  8:00 – 8:45 chemia (39) matematyka (14) matematyka (14) chemia (39) j. polski (39) 

2.  8:55 – 9:40 j.polski (15) j. niemiecki (15) wych. fizyczne j. polski (39) matematyka (14) 

3. 9:50 – 10:35 geografia (2) wych. fizyczne   biologia (2) fizyka (39) g.d.d.w. (39) 

4. 10:45 – 11:30  religia  (14) geografia (2) j. polski (13) j. angielski (12) j. angielski (12) 

5.  11:50 – 12:35 wych. fizyczne historia (17) j. polski (13) biologia (2) wych. fizyczne 

6.  12:45 – 13:30  j. angielski  (12) j. polski (13) historia (17) j. niemiecki (12) matematyka (14) 

7.  13:35 – 14:20 fizyka (39) j. angielski (12) plastyka (39) informatyka (16) muzyka (39) 

8. 14:25 – 15 :10  religia (39) matematyka (17)   


