
 
KLASA 0 

 PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 

8:00 - 8:45 warsztaty psych. religia eduk. przedszk. eduk. przedszk. eduk. przedszk. 
8:50 - 9:35 jęz. angielski jęz. angielski eduk. przedszk. eduk. przedszk. eduk. przedszk. 

9:40 - 10:25 eduk. przedszk. rytmika eduk. przedszk. eduk. przedszk. jęz. angielski 
10:35 - 11:20 eduk. przedszk. eduk. przedszk. jęz. angielski eduk. przedszk. gimn.korekcyjna 
11:25 - 12:10 eduk. przedszk. eduk. przedszk./inf muzyka wych.fiz. eduk. przedszk. 
12:20 – 13:05 logopedia eduk. przedszk./inf plastyka logopedia eduk. przedszk. 
13.30 - 14.15 eduk. przedszk. eduk. przedszk. 

BASEN 
jęz. angielski szachy 

14.20 - 15.05        
          

      

 KLASA 1 
 PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 

8:00 - 8:45 eduk. wczesnoszk. eduk. wczesnoszk. eduk. wczesnoszk. eduk. wczesnoszk. eduk. wczesnoszk. 
8:50 - 9:35 eduk. wczesnoszk. eduk. wczesnoszk. eduk. wczesnoszk. eduk. wczesnoszk. eduk. wczesnoszk. 

9:40 - 10:25 eduk. wczesnoszk. eduk. wczesnoszk. jęz. angielski eduk. wczesnoszk. eduk. wczesnoszk. 
10:35 - 11:20 eduk. wczesnoszk. rytmika eduk. wczesnoszk. wych.fiz. eduk. wczesnoszk. 
11:25 - 12:10 jęz. angielski jęz. angielski jęz. niem/inf. jęz. angielski jęz. angielski 
12:20 – 13:05 muzyka religia jęz. niem/inf. plastyka gimn.korekcyjna 

13.30 - 14.15 religia   
BASEN 

    

14.20 - 15.05         
            

      

 

 
 



KLASA 2 

 PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 

8:00 - 8:45 eduk. wczesnoszk. eduk. wczesnoszk. eduk. wczesnoszk. eduk. wczesnoszk. eduk. wczesnoszk. 
8:50 - 9:35 eduk. wczesnoszk. eduk. wczesnoszk. eduk. wczesnoszk. eduk. wczesnoszk. eduk. wczesnoszk. 

9:40 - 10:25 jęz. angielski jęz. angielski eduk. wczesnoszk. wych.fiz. eduk. wczesnoszk. 
10:35 - 11:20 eduk. wczesnoszk. religia eduk. wczesnoszk. eduk. wczesnoszk./inf eduk. wczesnoszk. 
11:25 - 12:10 eduk. wczesnoszk. rytmika  jęz. angielski eduk. wczesnoszk./inf gimn.korekcyjna 
12:20 – 13:05 religia jęz. niemiecki muzyka jęz. angielski jęz. angielski 

13.30 - 14.15     plastyka     
14.20 - 15.05     

BASEN 
    

          

      

 KLASA 3 
 PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 

8:00 - 8:45 eduk. wczesnoszk. eduk. wczesnoszk. eduk. wczesnoszk. eduk. wczesnoszk. gimn.korekcyjna 
8:50 - 9:35 eduk. wczesnoszk. eduk. wczesnoszk. eduk. wczesnoszk. eduk. wczesnoszk. jęz. angielski 

9:40 - 10:25 eduk. wczesnoszk. eduk. wczesnoszk. eduk. wczesnoszk./inf eduk. wczesnoszk. eduk. wczesnoszk. 
10:35 - 11:20 muzyka jęz. angielski eduk. wczesnoszk./inf jęz. angielski eduk. wczesnoszk. 
11:25 - 12:10 religia religia eduk. wczesnoszk. jęz. niemiecki eduk. wczesnoszk. 
12:20 – 13:05 jęz. angielski rytmika jęz. angielski wych.fiz. eduk. wczesnoszk. 

13.30 - 14.15       plastyka   
14.20 - 15.05     

BASEN 
    

          

      

 

 
 



KLASA 4 

 PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 

8:00 - 8:45 matematyka jęz. angielski matematyka jęz. polski matematyka 
8:50 - 9:35 jęz. polski religia technika jęz.niem/inf. jęz. angielski 

9:40 - 10:25 przyroda jęz. niemiecki taniec jęz.niem/inf. gimn.korekcyjna 
10:35 - 11:20 historia matematyka przyroda matematyka muzyka 
11:25 - 12:10 jęz. niemiecki konwersacje(j.a.) plastyka religia jęz. polski 
12:20 – 13:05 jęz. angielski godz.wych. jęz. polski jęz. angielski jęz. polski 
13.30 - 14.15   wych.fiz jęz. angielski     
14.20 - 15.05   wych.fiz       

            

      

 KLASA 5 
 PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 

8:00 - 8:45 jęz. angielski jęz. polski historia matematyka jęz. angielski 
8:50 - 9:35 matematyka jęz. polski taniec matematyka gimn.korekcyjna 

9:40 - 10:25 historia religia technika jęz. polski muzyka 
10:35 - 11:20 jęz. polski jęz. angielski plastyka jęz. polski matematyka 
11:25 - 12:10 j.niem/inf. jęz. angielski biologia jęz. angielski jęz. niemiecki 
12:20 – 13:05 j.niem/inf. geografia matematyka religia jęz. niemiecki 

13.30 - 14.15   wych.fiz godz. wych. konwersacje (j.a.)   
14.20 - 15.05   wych.fiz       

            

      

 

 
 



KLASA 6 

 PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 
8:00 - 8:45 historia jęz. polski technika religia jęz. polski 
8:50 - 9:35 konwersacje (j.a.) matematyka jęz. angielski jęz. angielski jęz. polski 

9:40 - 10:25 matematyka jęz. angielski religia jęz. angielski matematyka 
10:35 - 11:20 jęz. polski jęz. angielski taniec jęz. polski godz.wych. 
11:25 - 12:10 muzyka historia matematyka matematyka jęz.niem/inf 
12:20 – 13:05 jęz. niemiecki plastyka biologia jęz. niemiecki jęz.niem/inf 

13.30 - 14.15   geografia   wych.fiz. wych.fiz. 

14.20 - 15.05       wych.fiz. wych.fiz. 

            

      

 KLASA 7 
 PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 

8:00 - 8:45 biologia matematyka religia geografia jęz. niemiecki 
8:50 - 9:35 historia jęz. polski historia religia matematyka 

9:40 - 10:25 jęz. polski jęz. angielski matematyka fizyka jęz.polski 
10:35 - 11:20 matematyka jęz. niemiecki matematyka jęz. angielski chemia 
11:25 - 12:10 jęz. angielski geografia jęz. polski jęz. polski muzyka 
12:20 – 13:05 fizyka konwersacje (j.a.) jęz. angielski chemia jęz. angielski 
13.30 - 14.15 jęz. niemiecki plast/inf biologia wych.fiz. wych.fiz. 

14.20 - 15.05 godz. wych. plast/inf   wych.fiz. wych.fiz. 

            

      

 

 
 



KLASA 8 

 PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 
8:00 - 8:45 jęz. polski chemia geografia matematyka jęz. polski 
8:50 - 9:35 biologia chemia religia matematyka konwersacje (j.a.) 

9:40 - 10:25 jęz. angielski jęz. polski historia religia jęz.niem/inf. 
10:35 - 11:20 jęz. angielski jęz. polski jęz. angielski jęz. niemiecki jęz.niem/inf. 
11:25 - 12:10 matematyka jęz. niemiecki matematyka jęz. polski jęz. angielski 
12:20 – 13:05 historia jęz. angielski matematyka wos eduk.dla bezp. 
13.30 - 14.15 fizyka wos fizyka wych.fiz. wych.fiz. 

14.20 - 15.05 godz.wych.     wych.fiz. wych.fiz. 

            
 


