
                                                                                                         PONIEDZIAŁEK                                            obowiązuje od 1 września 2021 r. 

I II III IV V VI VII VIII 

0.      biologia WOS 

1. wf EW  EW przyroda historia j. polski matematyka geografia 

2. EW wf matematyka zaj. z wych. j. polski historia geografia matematyka 

3. EW j. angielski EW matematyka wf plastyka chemia j. polski 

4. EW matematyka zaj. komp. j. polski religia wf j. angielski chemia 

5. religia EW kółko PSG wf matematyka matematyka j. polski j. angielski 

6.  K-K  K-K zaj. z wych. zaj. z wych. zaj. z wych. zaj. z wych 

7.                                        K-K / WOLONTARIAT/ K – K          K – K                   K – K  

WTOREK 

0.       rew. EK historia 

1. EW EW wf matematyka PPP j. angielski j. polski historia matematyka 

2. EW wf j. angielski plastyka matematyka matematyka j. polski fizyka 

3. EW matematyka EW j. angielski j. polski technika  fizyka wf 

4. EW religia matematyka wf biologia j. angielski matematyka j. polski 

5.   religia j. polski wf matematyka PPP j. niemiecki informatyka 

6.   religia WDŻ   I okres  wf j. niemiecki 

7.      plastyka religia 

ŚRODA 

0     geografia   

1. j. angielski religia wf historia matematyka j. polski matematyka  PPP WOS 

2. wf matematyka EW j. polski historia j. angielski geografia matematyka 

3. EW EW j. angielski matematyka geografia religia wf j. polski 

4. EW EW matematyka religia informatyka wf j. polski j. angielski 

5. religia kółko MB matematyka PPP j. angielski j. polski informatyka chemia wf 

6.  rew. EK  informatyka wf kółko matemat.  j. angielski chemia 

7.       informatyka chemia kółko 

8.      WDŻ  I okres  



CZWARTEK 

0       rew. EK EDB 

1. j. angielski wf EW przyroda matematyka PPP historia j. polski matematyka  

2. EW matematyka EW muzyka j. polski j. angielski matematyka historia 

3. EW j. angielski EW matematyka religia matematyka biologia wf 

4. zaj. komp. EW matematyka j. polski j. angielski wf religia biologia 

5. PPP AB EW EW wf plastyka religia j. niemiecki j. polski 

6.     wf j. polski muzyka j. niemiecki 

7.     wf  

PIĄTEK 

0       j. angielski historia kółko 

1. wf EW EW matematyka j. polski biologia historia matematyka 

2. EW EW wf technika matematyka matematyka fizyka j. polski 

3. EW zaj. komp.  matematyka j. angielski technika wf j. polski fizyka 

4. EW matematyka religia j. polski j. angielski muzyka matematyka wf 

5. kółko AB matematyka PPP  wf muzyka j. polski religia j. angielski 

6. rew. EK  WDŻ  II okres mat. kół./PPP BB WDŻ  I okres wf religia 

7.      kółko  WDŻ  II okres 

 

PRZEDSZKOLE: 

 

j. angielski: poniedziałek 8.30 -  9.00 (starszaki) 

         9.00 – 9.30 (maluszki) 

          piątek           8.30 -  9.00 (starszaki) 

                  9.00 – 9.30 (maluszki) 

 

religia:        środa            13.00 – 14.00 

         czwartek      13.00 – 14.00 

 

K- K – zajęcia korekcyjno – kompensacyjne 

PPP –  zajęcia wyrównawcze   


