
           Plan zajęć obowiązujący od 26.09.2016r.  
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Lp. Przed. K. G. I  II a II b III a III b IV V  VI 

1. Rel. „0”  edukacja wcz. edukacja wcz. edukacja wcz. edukacja wcz. edukacja wcz. l. wych. l. wych. l. wych. 

2. Rel. Prz. Log. edukacja wcz. edukacja wcz. muz. A.A. edukacja wcz. edukacja wcz. j. polski przyroda j. niem./w-f 

3.  In. muz. A.A. w. fizyczne edukacja wcz. edukacja wcz. edukacja wcz. matematyka j. polski j. niem./w-f 

4.  Rew. religia j. niem. w. fiz. w. fiz. w. fiz. przyroda j. polski matematyka 

5.  Rew.  edukacja wcz. edukacja wcz. gim. kor. gim. kor. j. niemiecki zaj. techniczne j. polski 

6.        religia zaj. komp. przyroda 

7.           
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1. J. niem. 

8.00 – 9.00 

In. zaj. komp. edukacja wcz edukacja wcz.    j. niem. edukacja wcz. religia muzyka j. polski 

2. In. j. niemiecki   edukacja wcz edukacja wcz. zaj. komp. edukacja wcz. muzyka religia j. polski 

3.  w. fizyczne edukacja wcz.      j. niem. edukacja wcz. edukacja wcz. j. polski matematyka muzyka 

4.  edukacja wcz w. fizyczne rel. edukacja wcz. edukacja wcz. zaj. techniczne w-f matematyka 

5.  edukacja wcz religia  edukacja wcz. z. wyr. w-f  j. polski plastyka 

6.          

7.           
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1.   edukacja wcz. j. niemiecki w. fiz. edukacja wcz. edukacja wcz. Zaj. komp. I religia przyroda 

2.   w. fiz. hal. edukacja wcz. komp.  edukacja wcz. j. niem. przyroda matematyka j. polski 

3.   edukacja wcz. zaj. komp. edukacja wcz. w. fiz. w. fiz. j. polski przyroda matematyka 

4.  In. religia edukacja wcz. edukacja wcz. edukacja wcz. edukacja wcz. matematyka j. niemiecki zaj. kom./w-f 

5. Rel. „0”Prz.  In. j. niemiecki  edukacja wcz. k. mat. edukacja wcz. plast. j. pol./ mat. zaj. kom./w-f 

6.        w-f plastyka zaj. techniczne 

7.        zaj. komp. II w-f rel. 
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1. J. niem. 

8.00 – 9.00 

 edukacja wcz. religia edukacja wcz. j. niem. w. fiz. przyroda j. polski historia 

2.  w. fizyczne edukacja wcz. edukacja wcz. rel. komp. matematyka j. niemiecki przyroda 

3.  edukacja wcz. edukacja wcz. j. niem. edukacja wcz. rel. w-f przyroda j. polski 

4.  edukacja wcz. edukacja wcz. religia edukacja wcz. edukacja wcz. j. polski matematyka j. niem./w-f 

5.   edukacja wcz. edukacja wcz. edukacja wcz. edukacja wcz. j. niemiecki w-f matematyka 

6.         j. niem./w-f 

7.          religia 
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1. Rel. „0”Prz.  edukacja wcz edukacja wcz. edukacja wcz. edukacja wcz. edukacja wcz. j. niemiecki w-f historia 

2.   edukacja wcz. edukacja wcz. edukacja wcz. edukacja wcz. edukacja wcz. matematyka j. polski j. niem./w-f 

3.   edukacja wcz. w. fiz. w. fiz. edukacja wcz. edukacja wcz.      j. polski j. niemiecki matematyka 

4.   edukacja wcz edukacja wcz. edukacja wcz. w. fiz. rel.      historia matematyka j. niem./w-f 

5.   gim. kor.   rel. j. niem.      w-f historia j. polski 

 

 

 

 
 


