
TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 

Obowiązuje od 10.10.2022 

 

Oddział przedszkolny 

 

p
o

n
ie

d
zi

ał
e

k 

830 – 1300 wychowanie przedszkolne 

1300 – 1330 język angielski 

1330- 1530 wydłużenie zajęć-opieka świetlicowa 

w
to

re
k 830 - 1330 wychowanie przedszkolne 

1330- 1530 wydłużenie zajęć-opieka świetlicowa 

śr
o

d
a 

830 - 930 wychowanie przedszkolne 

930- 1000 religia 

1000- 1330 wychowanie przedszkolne 

1330- 1530 wydłużenie zajęć-opieka świetlicowa 

cz
w

ar
te

k 

830 - 1210 wychowanie przedszkolne 

1210- 1240 język angielski 

1240- 1330 wychowanie przedszkolne 

1330- 1400 religia 

1400- 1600 wydłużenie zajęć-opieka świetlicowa 

p
ią

te
k 

830 - 1400 wychowanie przedszkolne 

1400- 1600 wydłużenie zajęć-opieka świetlicowa 

 

 



Klasy I-III 

 Godziny Klasa I Klasa II Klasa III 

p
o

n
ie

d
zi

ał
e

k 

    

835 - 920 

ed. wczesnoszkolna 
wychowanie fizyczne 

ed. wczesnoszkolna 925 – 1010 religia 

1020- 1105 religia 

ed. wczesnoszkolna 1120- 1205 ed. informatyczna edukacja muzyczna 

1220- 1305 świetlica świetlica 
    

w
to

re
k 

    

740 - 825   j.  angielski 

835 - 920 ed. wczesnoszkolna j. angielski 
ed. wczesnoszkolna 

925 – 1010 j. angielski 
ed. wczesnoszkolna 

1020- 1105 
ed. wczesnoszkolna 

wychowanie fizyczne 

1120- 1205 ed. informatyczna zajęcia rozwijające zaint 

1220- 1305 świetlica świetlica świetlica 
    

śr
o

d
a 

    

835 - 920 wychowanie fizyczne ed. plastyczna 

ed. wczesnoszkolna 925 – 1010 

ed. wczesnoszkolna 

wychowanie fizyczne 

1020- 1105 
ed. wczesnoszkolna 

1120- 1205 ed. informatyczna 

1220- 1305 edukacja muzyczna zajęcia rozwijające zaint świetlica 
    

cz
w

ar
te

k 

    

835 - 920 wychowanie fizyczne religia 
ed. wczesnoszkolna 

925 – 1010 religia wychowanie fizyczne 

1020- 1105 
ed. wczesnoszkolna 

j. angielski wychowanie fizyczne 

1120- 1205 
ed. wczesnoszkolna 

j. angielski 

1220- 1305 j. angielski religia 
    

p
ią

te
k 

    

835 - 920 
ed. wczesnoszkolna 

ed. wczesnoszkolna 

wychowanie fizyczne 

925 – 1010 
ed. wczesnoszkolna 

1020- 1105 wychowanie fizyczne 

1120- 1205 ed. plastyczna ed. muzyczna ed. plastyczne 

1220- 1305 zajęcia rozwijające zaint świetlica religia 
    

 

 



Klasy IV-VIII 
 

 godziny Klasa IV Klasa V Klasa VI Klasa VII Klasa VIII 

p
o

n
ie

d
zi

ał
e

k 

740 - 825 religia     

835 - 920 matematyka  religia j. angielski j. polski  j. polski 

925 – 1010 j. polski j. angielski j. polski geografia matematyka 

1020- 1105 j. angielski j. polski matematyka informatyka biologia 

1120- 1205 przyroda wych. fiz z. z wych j. angielski  fizyka 

1220- 1305 infor g. 1/św wych. fiz biologia muzyka  j. angielski 

1310 – 1355    infor g 1 biologia  wych. fiz 

1405 - 1450     plastyka  wych. fiz 

w
to

re
k 

740 - 825  plastyka wdż  zrz j. pol 

835 - 920 j. polski matematyka historia  j.niemiecki wos 

925 – 1010 historia j. polski geografia j.angielski j. polski 

1020- 1105 j. angielski geografia j. polski j.polski historia 

1120- 1205 wych. fiz historia j. angielski matematyka  matematyka 

1220- 1305 wych fiz j. angielski   muzyka historia geografia 

1310 – 1355   wych. fiz wych. fiz j. angielski 

1405 - 1450   wych. fiz wych. fiz zrz j.ang 

śr
o

d
a 

740 - 825   plastyka religia infor g.1 

835 - 920 j. polski matematyka j. polski fizyka religia 

925 – 1010 technika j. polski matematyka matem j. polski 

1020- 1105 matematyka informatyka religia j. polski j. niemiecki 

1120- 1205 muzyka wych. fiz historia geografia matematyka 

1220- 1305 zrzjp/świetlica wych. fiz inf g 2/św historia  chemia 

1310 – 1355  z z wych   chemia wych. fiz 

1405 - 1450      zrz jp wych. fiz 

cz
w

ar
te

k 

740 - 825 matematyka biologia  wdż religia 

835 - 920 przyroda j. polski j. angielski j. niemiecki wos 

925 – 1010 j. polski j. angielski matematyka biologia edb 

1020- 1105 j. angielski matematyka religia j. polski  j. polski 

1120- 1205 wych. fiz religia j. polski matem  j. angielski 

1220- 1305 wych. fiz świetlica świetlica z. z wych z z wych 

1310 – 1355     j. angielski k.mat 

1405 - 1450      

p
ią

te
k 

740 - 825 plastyka   chemia j. polski 

835 - 920 matematyka j. polski j. polski fizyka chemia 

925 – 1010 j. polski technika matematyka matematyka j. niemiecki 

1020- 1105 z z wych historia technika j. polski matematyka 

1120- 1205 religia matematyka wych. fiz wych. fiz fizyka 

1220- 1305 infor g2 / św muzyka wych. fiz wych. fiz historia 

1405 - 1450    świetlica religia  inf g2/św 
 


