
Plan zajęć klasy startowej

pn wt śr czw pt

7.30-8.15
Rozgrzew.umysłu 

(SL)

Rozgrzew.umysłu 

(EJ)

Rozgrzew.umysłu 

(CW)

Rozgrzew.umysłu 

(EJ)

Rozgrzew.umysłu 

(CW)
8.15-8.30

8.30-9.15 EW Sylwia do 9:25 EW EW EW EW

9.15-9.25

9.25-10.10 wf EW EW EW EW

10.10-10.20

10.20-11.05 EW j. angielski EW j. angielski EW

11.05-11.15

11.15-12.00 EW EW j. niemiecki EW EW

12.00-12.20

12.20-13.05 j. angielski EW religia muzyka EW (AJ)

12.55-13.05

13.15 -14.00 EW EW EW EW EW (SL)

14.00 – 14.10

14.10 – 14.55 EW do 14:30 EW do 14:30 EW do 14:30 EW do 14:30 EW do 14:30

14:55 – 15.00

15.00 – 15.45



Plan zajęć klasy I A

pn wt śr czw pt

7.30-8.15 wf j. angielski rozgrzewka (CW) rozgrzewka (EJ) rozgrzewka (BO)

8.15-8.30

8.30-9.15 EW j. angielski j. angielski EW j. niemiecki

9.15-9.25

9.25-10.10 EW EW religia muzyka EW

10.10-10.20

10.20-11.05 EW EW j. niemiecki wf EW

11.05-11.15

11.15-12.00 j. angielski wf EW EW EW

12.00-12.20

12.20-13.05 EW EW EW EW EW

12.55-13.05

13.15 -14.00 EW EW EW j. angielski EW

14.00 – 14.10

14.10 – 14.55 Moda na książki/ Plastuś

Kulinarni czarodzieje/ 

Naturalne odkrycia - 

nabycia

K. teatralne/ 

Konstruktorzy gier 

plansz.

Zumba SKS Junior

14:55 – 15.00

15.00 – 15.45 Moda na książki/ Plastuś

Kulinarni czarodzieje/ 

Naturalne odkrycia - 

nabycia

K. teatralne/ 

Konstruktorzy gier 

plansz.

Be smart SKS Junior



Plan zajęć klasy IIA

pn wt śr czw pt

7.30-8.15 rozgrzewka (SL) rozgrzewka (EJ) j. angielski rozgrzewka (EJ) wf

8.15-8.30

8.30-9.15 EW j. angielski EW EW EW

9.15-9.25

9.25-10.10 EW j. angielski EW EW EW

10.10-10.20

10.20-11.05 j. angielski EW EW j. angielski EW

11.05-11.15

11.15-12.00 EW EW religia EW EW

12.00-12.20

12.20-13.05 wf wf j. niemiecki j. niemiecki EW

12.55-13.05

13.15 -14.00 EW EW EW muzyka EW

14.00 – 14.10

14.10 – 14.55
Moda na książki/ 

Plastuś

Kulinarni czarodzieje/ 

Naturalne odkrycia - 

nabycia

K. teatralne/ 

Konstruktorzy gier 

plansz.

Zumba SKS Junior

14:55 – 15.00

15.00 – 15.45
Moda na książki/ 

Plastuś

Kulinarni czarodzieje/ 

Naturalne odkrycia - 

nabycia

K. teatralne/ 

Konstruktorzy gier 

plansz.

Be smart SKS Junior



Plan zajęć klasy IIB

pn wt śr czw pt

7.30-8.15 rozgrzewka (SL) j. angielski j. angielski rozgrzewka (EJ) rozgrzewka (CW)

8.15-8.30

8.30-9.15 j. angielski EW EW j. angielski EW

9.15-9.25

9.25-10.10 EW wf j. niemiecki EW EW

10.10-10.20

10.20-11.05 wf EW EW EW wf

11.05-11.15

11.15-12.00 EW j. angielski EW EW EW

12.00-12.20

12.20-13.05 EW j. niemiecki EW EW religia

12.55-13.05

13.15 -14.00 EW muzyka EW EW EW

14.00 – 14.10

14.10 – 14.55
Moda na książki/ 

Plastuś

Kulinarni czarodzieje/ 

Naturalne odkrycia - 

nabycia

K. teatralne/ 

Konstruktorzy gier 

plansz.

Zumba SKS Junior

14:55 – 15.00

15.00 – 15.45
Moda na książki/ 

Plastuś

Kulinarni czarodzieje/ 

Naturalne odkrycia - 

nabycia

K. teatralne/ 

Konstruktorzy gier 

plansz.

Be smart SKS Junior



Plan zajęć klasy IV A

pn wt śr czw pt

7.30-8.15 j. polski j. polski j. polski j. polski j. angielski

8.15-8.30

8.30-9.15 j. angielski wf j. polski historia wf

9.15-9.25

9.25-10.10 matematyka j. niemiecki j. angielski matematyka wf

10.10-10.20

10.20-11.05 przyroda matematyka przyroda technika matematyka

11.05-11.15

11.15-12.00 przyroda historia wf informatyka matematyka

12.00-12.20

12.20-13.05 j. niemiecki muzyka matematyka j. angielski plastyka

12.55-13.05

13.15 -14.00 wdż j. angielski l. wychowawcza j. niemiecki religia

14.00 – 14.10

14.10 – 14.55 Świat pod lupą SKS
kreatywni/k. teatr/nie 

taka chemia
wyrówn. matem

14:55 – 15.00

15.00 – 15.45 Świat pod lupą konstruktorzy
kreatywni/k. teatr/nie 

taka chemia
wyrówn. matem



Plan zajęć klasy V A

poniedziałek wtorek środa czwartek piatek

7:30-8:15 j. angielski j. niemiecki geografia plastyka

8:15-8:30

8:30-9:15 biologia j. polski j. polski j. niemiecki matematyka

9:15-9:25

9:25-10:10 matematyka muzyka j. angielski technika j. angielski

10:10-10:20

10:20-11:05 j. polski historia matematyka historia j. niemiecki

11:05-11:15

11:15-12:00 j. polski matematyka matematyka j. angielski j. polski

12:00-12:20

12:20-13:05 informatyka j. angielski l.wych matematyka wf

13:05-13.15

13:15 -14:00 wf wf religia wf odrab. lekcji (DM)

14:00 - 14:10

14:10 - 14:55 Świat pod lupą SKS

kreatywni/k. 

teatr/nie taka 

chemia

wyrów. matem

14:55 - 15:00

15:00-15.45 Świat pod lupą konstruktorzy
kreatywni/k. 

teatr/nie taka 
wyrów. matem



Plan zajęć klasy V B

poniedziałek wtorek środa czwartek piatek

7:30-8:15 j.angielski j. polski j. niemiecki

8:15-8:30

8:30-9:15 plastyka matematyka j. niemiecki geografia j. polski

9:15-9:25

9:25-10:10 j. niemiecki biologia historia j.angielski j. polski

10:10-10:20

10:20-11:05 matematyka muz religia j. polski historia

11:05-11:15

11:15-12:00 technika informatyka matematyka matematyka matematyka

12:00-12:20

12:20-13:05 matematyka j.angielski j.angielski l.wych wf

13:05-13.15

13:15 -14:00 wf wf j. polski j.angielski wf

14:00 - 14:10

14:10 - 14:55 Świat pod lupą SKS
kreatywni/k. teatr/nie 

taka chemia
wyrów. matem

14:55 - 15:00

15:00-15.45 Świat pod lupą konstruktorzy
kreatywni/k. teatr/nie 

taka chemia
wyrów. matem



Plan zajęć klasy VI A

poniedziałek wtorek środa czwartek piatek

7:30-8:15 l. wychowawcza j. angielski rel technika historia

8:15-8:30

8:30-9:15 wf przyroda j. angielski j. angielski j. angielski

9:15-9:25

9:25-10:10 j. polski matematyka plastyka j. niemiecki j. niemiecki

10:10-10:20

10:20-11:05 matematyka j. niemiecki wf matematyka przyroda

11:05-11:15

11:15-12:00 matematyka muzyka matematyka j. polski wf

12:00-12:20

12:20-13:05 historia informatyka j. polski wf j. polski

13:05-13.15

13:15 -14:00 j. angielski j. polski przyroda wdż matematyka

14:00 - 14:10

14:10 - 14:55 Świat pod lupą SKS
kreatywni/k. teatr/nie 

taka chemia
wyrówn. matem

14:55 - 15:00

15:00-15.45 Świat pod lupą konstruktorzy
kreatywni/k. teatr/nie 

taka chemia
wyrówn. matem



Plan zajęć klasy VIII

poniedziałek wtorek środa czwartek piatek

7:30-8:15 j. polski biologia j. angielski j. angielski j. angielski

8:15-8:30

8:30-9:15 matematyka j. angielski rel edb l.wych

9:15-9:25

9:25-10:10 j. angielski wos j. polski matematyka j. angielski

10:10-10:20

10:20-11:05 historia matematyka j. polski j. niemiecki j. polski

11:05-11:15

11:15-12:00 j. niemiecki j. niemiecki historia wos biologia

12:00-12:20

12:20-13:05 chemia j. polski chemia fizyka matematyka

13:05-13.15

13:15 -14:00 fizyka geografia matematyka
przygotow. do 

egzam. - j. polski
matematyka

14:00 - 14:10

14:10 - 14:55
przygot. do egzam. - 

matematyka
informatyka wf

zespół wokal/wyr. z 

j. polskiego

14:55 - 15:00

15:00-15.45
przygot. do egzam. - 

matematyka
wf wf wf



Plan zajęć klasy III Gim

poniedziałek wtorek środa czwartek piatek

7:30-8:15 matematyka matematyka edb j. angielski matematyka

8:15-8:30

8:30-9:15 j. polski j. niemiecki j. angielski fizyka j. angielski

9:15-9:25

9:25-10:10 biologia j. polski chemia geografia biologia

10:10-10:20

10:20-11:05 j. niemiecki j. polski historia matematyka matematyka

11:05-11:15

11:15-12:00 historia j. angielski j. polski j. niemiecki religia

12:00-12:20

12:20-13:05 j. angielski geografia matematyka j. angielski chemia

13:05-13.15

13:15 -14:00 l.wych fizyka wf fizyka j. polski

14:00 - 14:10

14:10 - 14:55 wf

zespół instr/przygot. 

do egzam. matem. 

(AJ)

przygot. do egzam. - 

matematyka

zespół wokal/     

wyr. z j.polskiego

14:55 - 15:00

15:00-15.45
przygot. do egzam. - 

wos i historia
wf

przygot. do egzam. - 

matematyka
wf


