
 
Plan lekcji  na rok szkolny 2017/2018 I półrocze – uczniowie od 9.10.2017 
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1. historia 24 przyroda 20 matematyka 15 zaj. komp 29 j. polski 25 w - f - matematyka 22 
2. informatyka 29 technika 24 przyroda 20 matematyka 15 chemia 28 matematyka 22 w-f - 
3. przyroda 28 matematyka 15 j. polski 17 przyroda 20 informatyka 29 matematyka 22 plastyka 23 
4. j. polski 17 plastyka 15 zaj. tech. 24 w-f - j. angielski 20 j. polski 28 informatyka 29 
5. j. angielski 28 j. angielski 20 z. komputerowe 29 w-f - matematyka 22 z. artystyczne 23 zaj. z wych. 28 
6. wdżwr 24   j. angielski 23 j. polski 17 w-f  j. angielski 20 j.polski 28 
7.         w-f  wdżwr 24 j. angielski 20 
8.               

W
to

re
k 

1. matematyka 15 j. angielski 20 religia 23 j. polski 17 j. polski 25 matematyka 22 j. polski 28 
2. j. polski 17 matematyka 15 w-f - j. angielski 25 j. angielski 20 j. polski 28 matematyka 22 
3. j. angielski 28 religia 23 w-f - matematyka 15 biologia 25 j. angielski 20 matematyka 22 
4. religia 23 w -f - j. polski 17 matematyka 15 geografia 24 j. rosyjski 22 j. angielski 20 
5. w-f  j. polski 28 j. polski 17 plastyka 23 matematyka 22 geografia 24 biologia 25 
6. w-f  z. z wychowawcą 20 matematyka 15 religia 23 muzyka 28 biologia 25 geografia 24 
7.       religia pk 25 religia/religia pk 22/25 religia pk 25   
8.               

Ś
ro

da
 

1. zaj. z wych. 17 historia 24 przyroda 20 matematyka 15 j. niemiecki 25 chemia 29 w-f - 
2. j. polski 17 muzyka 28 matematyka 15 przyroda 20 chemia 29 matematyka 22 edb 23 
3. plastyka 20 w-f - j. polski 17 historia i społ. 24 fizyka 29 j. rosyjski 23 religia 22 
4. matematyka 15 j. polski 22 historia i społ. 20 j. polski 17 historia 24 w-f - fizyka 29 
5. technika 24 j. polski 22 plastyka 20 religia 23 j. polski 25 fizyka 29 j. polski 28 
6. religia pk 25 religia pk 25 religia/religia pk 23/25 muzyka 15 j. polski 25 j. polski 28 wos 24 
7.         plastyka 15 religia 22 historia 24 
8.               
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1. matematyka 15 w-f - j. polski 17 j. angielski 20 biologia 25 matematyka 22 w-f - 
2. w-f  matematyka 15 j. angielski 20 j. polski 17 historia 24 w-f - matematyka 22 
3. j. angielski 25 j. polski 28 matematyka 15 j. polski 17 j. angielski 20 w-f - religia 22 
4. religia 24 j. angielski 20 w-f  w-f 23 geografia 25 j. polski 28 j. rosyjski 22 
5. j. polski 17 religia 23 w-f  historia i społ. 24 matematyka 22 historia 25 j. polski 28 
6. religia pk 25 religia pk 25 religia pk 25 zaj. tech 24 w-f - religia 23 j. polski 28 
7.       wdżwr 25 religia/religia pk 22/25 religia pk 25 j. angielski 20 
8.               

P
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k 

1. muzyka 23 matematyka 15 j. polski 17 j. angielski 20 matematyka 22 zaj. techniczne 29 historia 24 
2. matematyka 15 informatyka 29 muzyka 23 j. polski 17 zaj. z wych 24 zaj. z wych. 22 chemia 29 
3. przyroda 24 w -f - j. angielski 20 w-f - j. niemiecki 25 j. polski 28 zaj. techniczne 29 
4. j. polski 17 przyroda 20 zaj. z wych. 15 zaj.z wych. - dor.zawodowe 28 chemia 29 j. rosyjski 22 
5. w-f - j. polski 17 przyroda 20 matematyka 15 fizyka 29 wos 24 w-f - 
6.       przyroda 20 j. polski 25 historia 24 fizyka 29 
7.         w -f - j. angielski 20 wdżwr 24 
8.               



 
Plan lekcji  na rok szkolny 2017/2018 I półrocze – uczniowie 

 3 -5 latki 0 I II III 
P

on
ie

dz
ia

łe
k 

1. ed. przedszkolna 3 ed. przedszkolna 2 religia 1 ed. wczesnoszkolna 19 ed. wczesnoszkolna 16 
2. ed. przedszkolna 3 ed. przedszkolna 2 ed. plastyczna 1 ed. wczesnoszkolna 19 ed. wczesnoszkolna 16 
3. ed. przedszkolna 3 ed. przedszkolna 2 ed. wczesnoszkolna 1 ed. wczesnoszkolna 19 ed. muzyczna 16 
4. ed. przedszkolna 3 ed. przedszkolna 2 ed. wczesnoszkolna 1 religia 19 ed. plastyczna 16 
5. ed. przedszkolna 3 ed. przedszkolna 2 religia pk 1 religia pk 19 religia 16 

6. religia/religia pk 3 religia/religia pk 2       
7.           

W
to

re
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1. ed. przedszkolna 3 j. angielski 2 ed. informatyczna 29 w-f  ed. wczesnoszkolna 16 
2. ed. przedszkolna 3 ed. przedszkolna 2 w-f  zaj. komputerowe 29 ed. wczesnoszkolna 16 
3. ed. przedszkolna 3 ed. przedszkolna 2 ed. wczesnoszkolna 1 ed. wczesnoszkolna 19 zaj. komputerowe 29 
4. ed. przedszkolna 3 ed. przedszkolna 2 ed. wczesnoszkolna 1 ed. wczesnoszkolna 19 w-f  
5. ed. przedszkolna 3 ed. przedszkolna 2 religia 1 j. angielski 19   
6.   religia 2       
7.           

Ś
ro

da
 

1. ed. przedszkolna 3 ed. przedszkolna 2 ed. wczesnoszkolna 1 ed. wczesnoszkolna 19 j. angielski 16 
2. ed. przedszkolna 3 ed. przedszkolna 2 ed. wczesnoszkolna 1 ed. wczesnoszkolna 19 w-f - 
3. ed. przedszkolna 3 ed. przedszkolna 2 ed. muzyczna 1 ed. wczesnoszkolna 19 ed. wczesnoszkolna 16 
4. ed. przedszkolna 3 ed. przedszkolna 2 w-f  ed. plastyczna 19 ed. wczesnoszkolna 16 
5. ed. przedszkolna 3 ed. przedszkolna 2   w-f  ed. wczesnoszkolna 16 
6.           
7.           

C
zw
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1. ed. przedszkolna 3 ed. przedszkolna 2 ed. wczesnoszkolna 1 ed. wczesnoszkolna 19 ed. wczesnoszkolna 16 
2. ed. przedszkolna 3 ed. przedszkolna 2 ed. wczesnoszkolna 1 ed. wczesnoszkolna 19 ed. wczesnoszkolna 16 
3. ed. przedszkolna 3 ed. przedszkolna 2 ed. wczesnoszkolna 1 ed. wczesnoszkolna 19 ed. wczesnoszkolna 16 
4. ed. przedszkolna 3 ed. przedszkolna 2 j. angielski 1 religia 19 ed. wczesnoszkolna 16 
5. j. angielski 3 ed. przedszkolna 2 ed. wczesnoszkolna 1 j. angielski 19 religia 16 
6. religia 3         
7.           

P
ią

te
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1. ed. przedszkolna 3 ed. przedszkolna 2 w-f  ed. wczesnoszkolna 19 ed. wczesnoszkolna 16 
2. ed. przedszkolna 3 ed. przedszkolna 2 ed. wczesnoszkolna 1 w-f  j. angielski 16 
3. ed. przedszkolna 3 ed. przedszkolna 2 ed. wczesnoszkolna 1 ed. wczesnoszkolna 19 ed. wczesnoszkolna 16 
4. j. angielski 3 ed. przedszkolna 2 j. angielski 1 ed. muzyczna 19 w-f 16 
5. ed. przedszkolna 3 ed. przedszkolna  2 religia pk 1 religia pk 19   
6.           
7.           

 


