
Plan lekcji rok szkolny 2022/2023 
   Oddział 

przedszkolny 
 5-6 

klasa I klasa II klasa III klasa IV klasa V klasa VI Klasa VII Klasa VIII  

p
o

n
ie

d
zi

ał
ek

 

1.  7.30-8.15      j. angielski matematyka 
dyd. –wyr. 

geografia chemia  

2.  8.20-9.05  ed.wczesn. religia j. angielski matematyka geografia technika chemia matematyka  

3.  9.15-10.00  w-f ed.wczesn. religia j. angielski technika j. polski matematyka geografia  

4.  10.10-10.55 religia ed.wczesn. w-f w-f j. polski matematyka geografia j. niemiecki j. polski  

5.  11.05-11.50  ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn. informatyka j. polski historia wf j. polski  

6.  12.10-12.55  informatyka zaj. rozw. ed.wczesn.  historia wf j. polski j. niemiecki  

7.  13.00-13.45    zaj. dyd.-wyr.  zaj. z wych rewalid. informatyka wf  

8.  13.50-14.35        j. polski dyd. -
wyr. 

zaj. z wych.  

 

  

  

w
to

re
k 

1.  7.30-8.15        fizyka rewalid.  

2.  8.20-9.05 8.00 
j.angielski  
8.30 religia 

ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn. wdż j. polski matematyka wf fizyka  

3.  9.15-10.00  ed.wczesn. ed.wczesn. informatyka religia wf j. polski j. angielski matematyka  

4.  10.10-10.55  ed.wczesn. w-f ed.wczesn. przyroda plastyka j. angielski j. polski j. polski   

5.  11.05-11.50  ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn. j. polski religia wf matematyka j. angielski  

6.  12.10-12.55  w-f j. angielski rozwijające plastyka matematyka historia religia e.d. b.  

7.  13.00-13.45  zaj. 
rozwijające 

 zaj. korekcyjno 
kompensacyjne 

wf j. angielski zaj.z wych. matematyka 
dyd.- wyr. 

religia  

8.  13.50-14.35     wf   zaj. korekcyjno 
kompensacyjne 

  



 

   

  
śr

o
d

a 

1.  7.30-8.15     religia zaj. korekcyjno 
kompensacyjne 

rewalid. biologia j. polski 
zaj. rozw. 

 

2.  8.20-9.05 8.00 

j.angielski 
basen  religia matematyka biologia j. polski fizyka j. polski  

3.  9.15-10.00  basen   j. angielski matematyka religia j. polski fizyka  

 basen basen 

4.  10.10-10.55  ed.wczesn. basen basen historia j. polski matematyka j. angielski matematyka  

5.  11.05-11.50  wf ed.wczesn. ed.wczesn. j. polski j. angielski plastyka matematyka historia  

6.  12.10-12.55  ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn.  matematyka zaj. 
rozw. 

wf historia w.os.  

7.  13.00-13.45   ed.wczesn.     wdż wf.  

8.  13.50-14.35   zaj. dyd.-
wyrów. 

       

 

 

   

cz
w

ar
te

k 

1.  7.30-8.15     matematyka   geografia matematyka 
zaj. rozw. 

 

2.  8.20-9.05  ed.wczesn. ed.wczesn. w-f przyroda matematyka j. angielski j. polski informatyka  

3.  9.15-10.00  ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn. j. angielski j. polski matematyka  
j. niemiecki 

matematyka  

4.  10.10-10.55  j. angielski w-f ed.wczesn. j. polski historia informatyka matematyka j. polski 
 

 

5.  11.05-11.50  religia ed.wczesn. ed.wczesn. muzyka wf j. polski chemia j. angielski 
 

 

6.  12.10-12.55   informatyka j. angielski wf muzyka religia zaj. z wych. chemia  

7.  13.00-13.45      religia muzyka plastyka wos  

8.  13.50-14.35       wf muzyka religia  

   
  

  

 



p
ią

te
k 

1.  7.30-8.15 
 

     wf j. angielski 
zaj. rozw. 

religia biologia  

2.  8.20-9.05  j. angielski religia ed.wczesn. matematyka wf j. polski biologia j. niemiecki  

3.  9.15-10.00  religia j. angielski w-f technika j. polski biologia wf wf  

4.  10.10-10.55  ed. wczesn. ed. wczesn ed.wczesn. j. polski informatyka j. angielski wf wf  

5.  11.05-11.50  ed. wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn. wf rewalid. matematyka historia j. angielski  

6.  12.10-12.55  ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn. zaj. z wych rewalid.  j. polski historia  

7.  13.00-13.45     terapia ped.   j. angielski wdż  

 

8.  13.50-14.35         j. angielski 
dyd. - wyr. 

 

rewalid.  

 


