
D
Z

IE
Ń

 

T
Y

G
O

D
N

IA

L
E

K
C

J
A

Klasa             

Ia 

Klasa                       

IIb

 Klasa           

IIa

Klasa            

IIb

 Klasa        

IIIa

Klasa          

IIIb

Klasa         

IVa

Klasa          

IVb
Klasa          Va

Klasa          

Vb

Klasa          

VIa

Klasa          

VIb

Klasa           

VII

Klasa         

VIII

1 ed. wczesnoszk. ed. wczesnoszk. ed. wczesnoszk. ed. wczesnoszk. religia ed. wczesnoszk. w-f w-f j. angielski matematyka biologia biologia j. niemiecki religia

2 ed. wczesnoszk. ed. wczesnoszk. ed. wczesnoszk. ed. wczesnoszk. ed. wczesnoszk. religia j. polski j. angielski w-f geografia matematyka matematyka religia j. niemiecki

3 ed. wczesnoszk. ed. wczesnoszk. ed. wczesnoszk. j. angielski ed. wczesnoszk. ed. wczesnoszk. religia matematyka historia j. polski w-f j. angielski matematyka w-f

4 ed. wczesnoszk. ed. wczesnoszk. w-f ed. wczesnoszk. ed. wczesnoszk. ed. wczesnoszk. j. angielski j. polski j. polski religia j. angielski w-f informatyka matematykla

5 religia logopedia A.N.(L) j. angielski ed. wczesnoszk. rewalidacja (R) ed. wczesnoszk. matematyka religia geografia w-f j. polski plastyka fizyka j. angielski

5 religia ed. wczesnoszk. ed. wczesnoszk. ed. wczesnoszk. informatyka w-f w-f plastyka l. wychowaw. j. angielski matematyka historia

6 logopedia A.N.(L) informatyka biologia
rozw./dyd.wyr. j.p. 

(rd)
rewalidacja (R) w-f edb

7 j. polski w-f
rozwij. uzd.j.p. (ru) / 

Doradztwo zawodowe
informatyka/I gr.

8 wdżwr

5 j. angielski ed. wczesnoszk. ed. wczesnoszk.
rozw. uzd. (r)        

rewalidacja (R)
j. angielski j. polski religia wdżwr historia w-f j. angielski matematyka

6 rewalidacja (R)
roz. uzdo. (r) 

logopedia A.N.(L)

rewalidacja (R)                                

korekcyjo-kom.(KK)
l. wychowaw. wdżwr

korekcyjo-

kom.(KK)
logopedia A.N.(L) w-f fizyka

7 biologia rewalidacja (R) l. wychowaw. informatyka/II gr.

8

Razem 22  + 1r 22 + 1r 29 + 1r 22 + 1r 22 + 1r 22 + 1r 26 26 34 + 1r + 1dw 27 + 1r + 1dw 27 + 1r + 1dw 27 + 1r + 1dw 35,5 + 1r + 1dw 35 + 1r + 1dw

 

matematyka w-f religia w-f historia j. polski j. polski

4 religia ed. wczesnoszk. ed. wczesnoszk. ed. wczesnoszk. ed. wczesnoszk. ed. wczesnoszk. przyroda technika w-f j. angielski j. polski j. polski historia w-f

j. polski geografia technika j. niemiecki j. niemiecki

2 ed. wczesnoszk. j. angielski religia ed. wczesnoszk. ed. wczesnoszk. ed. wczesnoszk. w-f w-f j. polski j. angielski matematyka chemia wosl. wychowaw.

przyroda matematyka

P
IĄ

TE
K

1 ed. wczesnoszk. ed. wczesnoszk. w-f j. angielski ed. wczesnoszk. religia j. polski

3 ed. wczesnoszk. ed. wczesnoszk. j. angielski ed. wczesnoszk. ed. wczesnoszk. ed. wczesnoszk. matematyka

4 ed. wczesnoszk. ed. wczesnoszk. w-f ed. wczesnoszk. ed. wczesnoszk. ed. wczesnoszk. j. polski

j. angielski3 j. angielski ed. wczesnoszk. ed. wczesnoszk. ed. wczesnoszk. j. angielski ed. wczesnoszk. technika j. polski plastyka

w-f j. polski religia geografia j. polski chemiainformatyka

C
ZW

A
R

TE
K

1 ed. wczesnoszk. ed. wczesnoszk. ed. wczesnoszk. ed. wczesnoszk. ed. wczesnoszk. ed. wczesnoszk. l. wychow.

2 ed. wczesnoszk. ed. wczesnoszk. ed. wczesnoszk. ed. wczesnoszk. ed. wczesnoszk. ed. wczesnoszk.

matematyka

matematyka matematyka   w-f

historia

8

7 ed. wczesnoszk. logopedia A.N.(L) logopedia A.N.(L)

6 ed. wczesnoszk. przyroda

5 ed. wczesnoszk. ed. wczesnoszk. religia rozwij.uzd.(r) logopedia A.N.(L) j. polski plastyka

4 ed. wczesnoszk. ed. wczesnoszk. w-f ed. wczesnoszk. religia j. angielski religia historia

chemia

3 ed. wczesnoszk. religia ed. wczesnoszk. ed. wczesnoszk. ed. wczesnoszk. ed. wczesnoszk. matematyka j. polski w-f matematyka j. polski muzyka geografia w-f

ed. wczesnoszk. ed. wczesnoszk. ed. wczesnoszk. ed. wczesnoszk. matematyka j. angielski fizyka

ŚR
O

D
A

1 ed. wczesnoszk. ed. wczesnoszk. w-f ed. wczesnoszk. ed. wczesnoszk. ed. wczesnoszk. historia j. angielski matematyka j. angielski plastyka l. wychow. matematyka j. polski

2 ed. wczesnoszk. ed. wczesnoszk. w-f religia w-f j. polski

8

7 ed. wczesnoszk.

6 ed. wczesnoszk.

5
rozwij.uzd.(r) / 

rewalidacja (R) 
rozwij. uzd.(r) ed. wczesnoszk. rozwij. uzd.(r) rewalidacja (R) plastyka muzyka

4 ed. wczesnoszk. ed. wczesnoszk. ed. wczesnoszk. religia j. angielski ed. wczesnoszk. muzyka w-f

3 ed. wczesnoszk. ed. wczesnoszk. w-f ed. wczesnoszk. ed. wczesnoszk. j. angielski j. polski j. polski

w-f matematyka matematyka historia j. polski j. angielski

religia ed. wczesnoszk. ed. wczesnoszk. ed. wczesnoszk. j. angielski przyroda matematyka j. polski geografia

2 ed. wczesnoszk. j. angielski w-f ed. wczesnoszk. ed. wczesnoszk. ed. wczesnoszk. matematyka matematyka

wdżwr

j. polski

7
rozw./dyd.wyr. 

mat. (rd)
j. polski historia

rozw./dyd.wyr. 

j.p./mat. (rd)

rewalidacja (R) j. polski historiaw-f
rozw./dyd.wyr.       

mat. (rd)

P
O

N
IE

D
ZI

A
ŁE

K

6 logopedia A.N.(L)
korekcyjo-kom. 

(KK)
rewalidacja (R)

korekcyjo-kom. 

(KK)
rewalidacja (R)                            

8

j. polski
religia / 

rozwijające  KG

w-f

j. angielski

j. angielski

biologia

geografia

religia w-f informatyka

technika

muzyka

w-f

j. angielski technika j. polskimatematyka

logopedia A.N.(L)

j. polski informatyka muzyka j. polski j. angielski

muzyka w-f historia matematyka j. polski

l. wychow. w-f

w-f
rozw./dyd.wyr. j. p. 

(rd) / rew (R) KG

w-f historia j. polski j. polski chemia

historia w-f informatyka religia biologia

ed. wczesnoszk. matematyka plastyka

dyd.wyr. j.p. (dw)/ 

rozw. mat.

j. angielski

logopedia A.N.(L)

w-f

j. polski

religia

W
TO

R
EK

1 ed. wczesnoszk.

l. wychowaw. 

matematyka wos

fizyka

j. polski

muzyka

rozw./dyd.wyr. 

j.p./mat. (rd)

j. angielskireligia

matematyka

biologia

j. polski technika religia w-f

j. angielski
rozw./dyd.wyr. 

j.p./mat. (rd) 


