
KLASA V – wych. Joanna Strzałkowska  

 poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

0).7.10 – 7.55  zaj. dyd. - wyr . - 

matematyka 

K. teatralne zaj. dyd. - 

wyr. – j. ang. 

zaj. dyd. - wyr. 

– j. polski 

1). 8.00 – 8.45 matematyka wych. fizycz. matematyka muzyka  religia 

2).8.50 – 9.35 historia matematyka historia j. angielski j. polski  

3). 9.45 – 10.30 j. polski godz. wych. j. angielski informatyka j. angielski 

4). 10.40 – 11.25 geografia j. polski biologia matematyka religia 

5).11.40 – 12.25 wych. fizycz. Projekt – j. pol. j. polski technika wf 

6).12.40 – 13.25 wdż  K. przyrodnicze 

(5,6) 

wf j. polski plastyka 

7).13.30 – 14.15  K. przyrodnicze 

(5,6) 

zaj. kor. – 

komp. 

  

8).14.20 – 15.05  K. teatralne    

 

KLASA VI – wych. Aneta Toczko-Naumowicz 

 poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

0).7.10 – 7.55  zaj. dyd. - wyr. - 

matematyka 

K. teatralne zaj. dyd. - wyr. 

– j. ang. 

zaj. dyd. - wyr. 

– j. polski 

1). 8.00 – 8.45 historia  wych. fizycz. godz. wych. muzyka  religia/religia 

prawosławna 

2).8.50 – 9.35 matematyka j. polski j. angielski historia matematyka 

3). 9.45 – 10.30 geografia j. polski matematyka technika j. polski 

4). 10.40 – 11.25 j. polski matematyka j. polski informatyka religia 

5).11.40 – 12.25 wych. fizycz. Projekt – mat. biologia j. angielski wf 

6).12.40 – 13.25 j. angielski K. przyrodnicze 

(5,6) 

wf Wdż plastyka 

7).13.30 – 14.15  K. przyrodnicze 

(5,6) 

 Projekt – mat.  

8).14.20 – 15.05      

 

 

 



KLASA VII – wych. Monika Leszczyńska 

 poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

0).7.10 – 7.55  zaj. dyd. - wyr. - 

matematyka 

K. teatralne zaj. dyd. - wyr. 

– j. ang. 

zaj. dyd. - wyr. 

– j. polski 

1). 8.00 – 8.45 fizyka j. polski j. angielski j. angielski matematyka 

2).8.50 – 9.35 j. polski wych. fizycz. matematyka j. polski religia 

3). 9.45 – 10.30 historia historia j. polski matematyka wf 

4). 10.40 – 11.25 matematyka 
 

informatyka j. rosyjski muzyka 
 

j. polski 

5).11.40 – 12.25 j. rosyjski religia chemia geografia fizyka 

6).12.40 – 13.25 wych. fizycz. chemia  biologia godz. wych. 
 

biologia 

7).13.30 – 14.15 geografia j. angielski wf dor. zawod. plastyka 

8).14.20 – 15.05  k. teatralne/ 

Projekt – j. ang.  

   

 

 

KLASA VIII – wych. Halina Szekalska 

 poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

0).7.10 – 7.55  zaj. dyd. - wyr. - 

matematyka 

 zaj. dyd. - wyr. 

– j. ang. 

zaj. dyd. - wyr. 

– j. polski 

1). 8.00 – 8.45 j. polski matematyka wos historia j. polski 

2).8.50 – 9.35 fizyka wych. fizycz. j. polski edb j. angielski 

3). 9.45 – 10.30 matematyka 
 

informatyka religia  
 

wos wf 

4). 10.40 – 11.25 j. rosyjski historia 
 

matematyka j. polski matematyka 

5).11.40 – 12.25 geografia godz. wych. 
 

j. rosyjski 
 

j. polski religia 

6).12.40 – 13.25 wych. fizycz. j. angielski chemia dor. zaw. fizyka 

7).13.30 – 14.15 j. angielski chemia wf  biologia 

8).14.20 – 15.05  Projekt – j. ang.    

 

 


