
PLAN LEKCJI - ważny od 01.09.2021r. 

  PP               KL.0 KL. I KL. II KL.IV KL.V KL. VI KL. VII Kl. VIII 

8.00-8.45  w.przed.(14) ed. matemat.(13) ed. polonistyczna(6) j. polski(15) j. angielski(5) zaj.wyr. mat/ Geografia(3) zaj.wyr. mat/(2) 
8.50-9.35  w.przed..(14) ed. polonist(13) ed. matematyczna(6) j. angielski(15) j. polski(5) Matematyka(3) w-f 

9.45-10.30  w-f ed. techniczna(6) Muzyka(15) j. angielski (3) j. polski(5) matematyka(2) 
10.35-11.20  ed. społeczna(13) ed. informatyczna(5) przyroda(6) Historia(14) j. polski(15) Matematyka(3) j. angielski(2) 
11.35-12.20  ed. plastyczna(13) j. angielski.(6) matematyka(15) historia    (5)                              g. z wych.(3) j. polski(2) 

12.25-13.10  wy. prz./ w.przed. ----------------- w-f           j. angielski(3) historia(2) 

13.15-14.00  Log.13.00   dodatkowe w-f 
14.05-14.50      doradztwo zaw.(3) zaj. kreat. ang(2) 

8.00-8.45  w.przed.(13) -------- ---------- zaj. wyr. pol/ --------------- zaj. wyr. pol/ Matematyka(3) zaj. wyr. pol/(2) 

8.50-9.35  w.przed.(14) ed. polonist.(13) ------------ matematyka(15) ---------------- j. polski(3) chemia(2) 
9.45-10.30 . w-f ed. polonistyczna(6) g. wychowaw..(15) matematyka(14) muzyka(3) j. polski(2) 

10.35-11.20  j. angiel(14) ed. matemat. (13) w-f j. polski(6) biologia(15) Matematyka(5) fizyka(3) geografia(2) 
11.35-12.20 j. ang11.35-

12..35 ed. matematycz. (13) ed. matematyczna(6) Przyroda(14) j. polski(15) technika(5) chemia(3) fizyka(2) 

12.25-13.10  w.przed.(13) ed. inform.(5) przyrodnicza (6) zaj. rozwijające(15) biologia(3) w-f 

13.15-14.00 Log.13.00  świetlica(13) zaj. rozw. zaint.(6) w-f biologia(3) matematyka(2) 
14.05-14.50        dodatkowe 

8.00-8.45  w.przed.(14) ed. przyrod. (13) ed. polonistyczna(6) ---------- technika(15) ---------------- j. polski(3) j. niemiecki(2) 

8.50-9.35  w.przed.(14) j. angiel (13) ed. społeczna..(6) religia(15) j. polski(3) j. niemiecki(5) matematyka(2) 
9.45-10.30  Religia (13) muzyczna(6) j. polski(15) g. z wychow.(3) historia(5) informatyka(2) 

10.35-11.20  ed. polonistyczna(13) religia(6) j. angielski(15) matematyka(3) historia(2) 

11.35-12.20 .j.  ang11.20-

12.20 
w.przed.(13) Log.13.00(14)//ŚWIETLICA (6) Informatyka(5) g. 

wychowaw.(15) 

religia(3) j. polski(2) 

12.25-13.10  

Religia 

13.15-14.15 

w.przed.(13)                 ZAJ. Z PEDAG. (6)(opinie) w-f j. angielski(3) Religia(2) 

13.15-14.00 w.przed.(13)   ZAJ. Z PEDAGOGIEM w-f 
     ZAJ. Z PEDAGOGIEM( opinie) ZAJ. Z PEDAGOGIEM (opinie) 

8.00-8.45  w.przed.(13) --------- ed .polonist.(6) --------- matematyka j. angielski(3) religia(2) 

8.50-9.35  w.przed..(13) ----------- ed. matematycz.(6). matematyka j. polski religia(3) j.angielski(2) 
9.45-10.30  ed. matematyczna.(13) ed. plastyczna(6) religia(15) informatyka j. polski(3) chemia(2) 

10.35-11.20  ed. techniczna (13) religia (6) j. angielski(14) Informatyka(5) j. polski(15) chemia(3) fizyka(2) 

11.35-12.20  Religia (13) w-f j. polski(14) geografia(15) matematyka(3) biologia(2) 

12.25-13.10  zaj. rozw. zaint.(13) świetlica(6) w-f biologia(3) j. polski(2) 
13.15-14.00 Religia 

12.45-13.45 ed. muzyczną(13)   geografia(15) Fizyka(3) godz. wych.(2) 

        

8.00-8.45  w.przed. (14) ed .matem.(13) ed. matematyczna(6) technika(5) historia(15) --------------- Geografia(3) j. angielski (2) 

8.50-9.35  w-f ed .polonist..(6) historia(14) j. angielski(15) --------------------- Informatyka(3) j. polski(2) 

9.45-10.30  j. angielski(13) w-f plastyka(15) j. polski(3) historia(2) 

10.35-11.20  ed .polonist..(13) j. angielski(6) j. polski(15) historia (3) matematyka(2) 

11.35-12.20  w.przed..(13)   matematyka(14) j. angielski(15) j. niemiecki(3) WOS(2) 

12.25-13.10  w.przed..(13)   --------------- --------- zaj. rozwijające(3) j. niemiecki(2) 

13.15-14.00     ---------------  plastyka(3) EDB(2) 


