
KLASA I 

 Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

8:00 – 8:45 - religia - ed. przyrodnicza  j. niemiecki 

8:50 – 9:35 wychowanie  fizyczne ed. plastyczna - ed. techniczna wych. fizyczne 

9:45 – 10:30 j. angielski wych. fizyczne ed. wczesn. ed. społeczna ed. muzyczna 

10:45 – 11:30 ed. wczesn. ed. wczesn. ed. wczesn. ed. wczesn. ed. wczesn. 

11:45 – 12:30 ed. wczesn. ed. wczesn. ed. wczesn.  zaj. komputerowe 

12:40 – 13:25 religia  j. angielski   

13:30 – 14:15      

14:20 – 15:05      

do 16.00  gimnastyka korekcyjno -  

kompensacyjna 
   

 

 

 

KLASA II 

 Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

8:00 – 8:45 - religia  - ed. przyrodnicza  j. niemiecki 

8:50 – 9:35 wychowanie  fizyczne ed. plastyczna - ed. techniczna wych. fizyczne 

9:45 – 10:30 j. angielski wych. fizyczne ed. wczesn.  ed. społeczna ed. muzyczna 

10:45 – 11:30 ed. wczesn. ed. wczesn. ed. wczesn. ed. wczesn. ed. wczesn. 

11:45 – 12:30 ed. wczesn. ed. wczesn. ed. wczesn.  zaj. komputerowe 

12:40 – 13:25 religia j. angielski    

13:30 – 14:15      

14:20 – 15:05      

do 16.00  gimnastyka korekcyjno -  

kompensacyjna 
   

 



KLASA IV 

 Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

8:00 – 8:45 historia rewalidacja koło j. angielskiego  muzyka WDŻ 

8:50 – 9:35 matematyka matematyka koło j. angielskiego plastyka j. polski 

9:45 – 10:30 j. polski j. angielski j. angielski j. angielski matematyka 

10:45 – 11:30 religia  j. polski matematyka j. polski przyroda 

11:45 – 12:30 zaj. z wych. religia przyroda j. niemiecki technika 

12:40 – 13:25  w-f  j. niemiecki hala (ch+dz) informatyka 

13:30 – 14:15  - j. polski hala (ch+dz) rewalidacja 

14:20 – 15:05  - hala (ch+dz) SKS  

do 16.00  gimnastyka korekcyjno -  

kompensacyjna 
hala (ch+dz) SKS  

 

 

KLASA V 

 Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

8:00 – 8:45 matematyka historia koło j. angielskiego  - WDŻ 

8:50 – 9:35 geografia religia koło j. angielskiego j. polski matematyka 

9:45 – 10:30 technika j. polski j. niemiecki historia j. polski 

10:45 – 11:30 j. angielski matematyka j. angielski matematyka godz. z wychowawcą 

11:45 – 12:30 j. polski j. angielski j. polski informatyka geografia  

12:40 – 13:25 j. niemiecki biologia matematyka hala (ch+dz)  

13:30 – 14:15 plastyka w-f muzyka hala (ch+dz)  

14:20 – 15:05 religia - hala (ch+dz) SKS  

do 16.00  gimnastyka korekcyjno -  

kompensacyjna 
hala (ch+dz) SKS  

 

 



KLASA VI 

 Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

8:00 – 8:45 przyroda - koło j. angielskiego  j. polski - 

8:50 – 9:35 j. polski historia koło j. angielskiego przyroda WDŻ 

9:45 – 10:30 technika religia j. niemiecki matematyka j. polski 

10:45 – 11:30 j. angielski j. angielski j. polski informatyka godz. z wychowawcą 

11:45 – 12:30 religia matematyka j. angielski historia matematyka 

12:40 – 13:25 j. niemiecki j. polski matematyka hala (ch+dz) przyroda 

13:30 – 14:15 plastyka j. polski muzyka hala (ch+dz)  

14:20 – 15:05  w-f hala (ch+dz) SKS  

do 16.00  gimnastyka korekcyjno -  

kompensacyjna 
hala (ch+dz) SKS  

 

 

KLASA VIII 

 Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

8:00 – 8:45 j. polski  fizyka - geografia  - 

8:50 – 9:35 historia j. polski przyg. do egz (j.pol) matematyka WDŻ 

9:45 – 10:30 matematyka matematyka    przyg. do egz (mat.) j. polski fizyka 

10:45 – 11:30 j. niemiecki  chemia  chemia historia fizyka 

11:45 – 12:30 zaj. z wych. j. niemiecki  matematyka j. angielski j. polski 

12:40 – 13:25 j. angielski religia WOS hala (ch+dz) j. polski 

13:30 – 14:15 religia  biologia j. angielski hala (ch+dz) informatyka 

14:20 – 15:05 WOS w-f hala (ch+dz) SKS  

do 16.00  gimnastyka korekcyjno -  

kompensacyjna 
hala (ch+dz) SKS  

 


