
PLAN LEKCJI NA II PÓŁROCZE (od 01.02.2021r.) 
Poniedziałek  KLASA 4  KLASA 5  KLASA 6  KLASA 7  KLASA 8 
  8:00-     8:45 1 przyroda  historia  wf 1 / język ang.2  inf 1/zdw mat./koło prz  fizyka 

  8:50-     9:35 2 język angielski  matematyka  matematyka  fizyka  historia 

  9:40-   10:25 3 plastyka  język angielski  matematyka  historia  język polski 

10:35-   11:20 4 matematyka  język polski  muzyka  biologia  wos 

11:30-   12:15 5 wych. fiz.  geografia  język polski  chemia  matematyka 

12:35-   13:20 6   wych.fiz.  język polski  matematyka  chemia 

13:40-   14:25 7 zdw ind.  wych.fiz.  zaj. j.polski/zdw ind.  zaj. z wychowawcą  zajęcia z wychowawcą 

14:30-   15:15 8       zdw j.polski   wych. fiz 

15:15-   16:00 9         zaj. rewalidacyjne 

Wtorek           

  8:00-     8:45 1 wych.fiz.  biologia  język niemiecki  inf 2 /zdw ind.  religia 

  8:50-     9:35 2 historia  wych.fiz.  język polski  język niemiecki  matematyka 

  9:40-   10:25 3 matematyka  matematyka  inf 1/język ang.2  język polski  język niemiecki 

10:35-   11:20 4 język polski  muzyka  inf 2/język ang.1  matematyka  język polski 

11:30-   12:15 5 język polski  historia  matematyka  wych.fiz.  język polski 

12:35-   13:20 6 przyroda  j.polski  wf 1/zdw matemat.  język angielski  wos 

13:40-   14:25 7 zdw ind / rewalid.  zdw język polski  wf 1/ zdw ind / zaj. ped  religia  język angielski 

14:30-   15:15 8   zdw.ind    zaj.rewalidacyjne   

środa           

  8:00-     8:45 1 informatyka  zaj. z wychowawcą  religia  chemia  fizyka 

  8:50-     9:35 2 religia  język angielski  historia  fizyka  chemia 

  9:40-   10:25 3 język angielski  plastyka  biologia  wych.fiz.  informatyka 

10:35-   11:20 4 język polski  język polski  geografia  matematyka  język angielski 

11:30-   12:15 5 język polski  język polski  język ang 1/wf 2  matematyka  geografia 

12:35-   13:20 6 matematyka  koło mat/ zdw.ind  zaj.z wychowawcą  język polski  wych.fiz. 

13:40-   14:25 7   zdw ind. mat  wdż  język angielski  koło matematyka 

14:30-   15:15 8 zdw ind.    zdw ind.  wdż  doradztwo zawodowe 

15.15-   16:00 9 zdw ind.  zdw ind.  zdw ind.  zaj. rewalidacyjne  zaj. rewalidacyjne 

Czwartek           

  8:00-     8:45 1 z.socjoterapeutyczn  z.socjoterapeutyczne  z.socjoterapeutyczne  z.socjoterapeutyczne  zdw język polski 

  8:50-     9:35 2 religia  informatyka  język niemiecki  język polski  wych. fiz. 

  9:40-   10:25 3 muzyka  język angielski  historia  język niemiecki  język polski 

10:35-   11:20 4 język angielski  religia  język polski  historia  język niemiecki 

11:30-   12:15 5 język polski  wych.fiz.  plastyka  język angielski  historia 

12:35-   13:20 6 rewalidacja/zaj.z 
pedagogiem/ zdw in  

   wf 2/ zdw ind.  plastyka  matematyka 

13:40-   14:25 7 zdw ind   zdw.ind  wf 2/zdw. ind.  geografia  religia 

14:30-   15:15 8     zaj.teatralne  religia  zdw mat./ zaj.z pedag. 

15:15-   16:00  9 zdw ind    zdw.ind     

Piątek           

  8:00-     8:45 1 wych.fiz.  zdw mat/ zaj. z ped.  język polski  biologia  język angielski 

  8:50-     9:35 2 wych.fiz  matematyka  matematyka  geografia  język polski 

  9:40-   10:25 3 matematyka  matematyka  religia  język polski  biologia 

10:35-   11:20 4 technika  religia  język ang. 2/wych.fiz 1  język polski  matematyka 

11:30-   12:15 5 zaj. z wychowawcą  technika  wych.fiz 2/język ang. 1  muzyka  koło polonistyczne 

12:35-   13:20 6   język polski  technika  wych.fiz.  koło język angielski 

13:40-   14:25 7     zdw. ind.  wych.fiz.  edb 

14:30-   15:15 8         wych.fiz. 
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