
KL. „0 A” KL. „0 B” KL. I KL. II KL. III KL. IV A KL. IV B KL. V KL. VI KL. VII

PONIEDZIAŁEK

od 7.30 od 7.30 edukacja ad. matem. GD inform. J. angielski s.22 J. polski s.31 J. polski s.29  GD wych. fizy. biologia s.28

edukacja edukacja edukacja wych. fizy. J. polski s.22 przyroda s.28 J. polski s.29 matematyka s. 31

inform. edukacja edukacja J. polski s.29 J. angielski s.22 wych. fizy. matematyka s. 31 J. polski s. 28

edukacja edukacja edukacja matematyka s. 31 historia s.22 J. angielski s. 25 przyroda s.28 wych. fizy.

11.30-12.00 D.Adamczyk wych.fiz. ed. matem. GD godz.wych. s.25 godz.wych. s.31 plastyka s.29 historia s. 22 J. angielski s.28

religia 12.00-12.30 do 12.45 plastyka s.22 J.ANG.III* s.29 matematyka s. 31 J. angielski s.25 geografia s. 28

J.ANG.III* s.29  MATEM.I* s.31 // PRZYR.II* s.28 plastyka s. 25 koło hist. S.22

 PRZYR.I*s.28 // MATEM.II* s.31 infor. I   s.25

WTOREK

od 7.30 religia 7.30 J. angielski edukacja edukacja infor. I s.25 J. polski s.31 historia s. 22 J. polski s.29 J. niemiecki s.22

edukacja J. angielski wych. Fiz. historia s.22 matematyka s. 31 technika s.25 J. polski s.29 J. polski s.28

J. angielski 9.30 religia edukacja edukacja religia s.22 wych. fizy. matematyka s. 31 technika s.25 fizyka s.28

edukacja wych.fiz. J. angielski matematyka s.31 technika s.25 J. polski s.29 religia s.29 chemia s.28

wych.fiz. edukacja religia muzyka s.25 przyroda s.28 J. polski s.29 matematyka s. 31 godz.wych. s.22

do 12.45 12.00-12.30 D.Adamczyk PRZYR.III* s.28 inform. I s.25 wych. fizy.  J.ANG. II* s.29 matematyka s. 31

J.ANG.I* s.29 // PRZYR.II* s.28  INFOR. II * s.25  MATEM. II* s.31 wych. fizy.

J.ANG.II* s.29 // PRZYR.I* s.28 MULTISPORT infor. I s.25

ŚRODA

religia 7.30 od 7.30 edukacja edukacja wych.fiz. J. polski s.29 J. polski s. 25 matematyka s. 31 przyroda s.28 J. angielski s.22

edukacja edukacja edukacja J. polski s.29 J. angielski s. 25 wych. fizy. matematyka s. 31 historia s.22

wych. fiz. wych.fiz. edukacja J. angielski s.25 religia s.22 przyroda s.28 J. polski s.29 J. polski s.31

J. angielski 10.30 edukacja inform. edukacja przyroda s.28 matematyka s. 31 J. polski s.29 wych. fizy. plastyka s.22

B. DEMCZUK  p.p.p B. DEMCZUK  p.p.p B. DEMCZUK  p.p.p matematyka s.31 wych. fizy. muzyka s.22 J. angielski s.25 biologia s.28

do 12.45 do 12.45 wych. fizy. J. angielski s.25 godz.wych. s.28 muzyka s.22

J.ANG.II* s.25 wdż s.29 D.Adamczyk s.29 muzyka s.22 wych. fizy.

chórek chórek chórek chórek MULTISPORT

CZWARTEK

od 7.30 religia 7.30 J. angielski edukacja edukacja wdż s.22 infor. II s.25 wych. fizy. J. polski s.29 GD J. niemiecki s.28

edukacja edukacja J. angielski technika s.25 wych. fizy. J. polski s.29 historia s.22 matematyka s. 31

edukacja edukacja edukacja religia s.22 matematyka s. 31 religia s.28 J. polski s.29 wych. fizy.

J. angielski 10.30 edukacja religia edukacja J. polski s.29 religia s.22 matematyka s. 31 wych. fizy. fizyka s. 28

12.00 wych. fiz. wych.fiz. J. angielski wych. fizy. przyroda s.28 infor. I s. 25 matematyka s. 31 religia s.29

do 12.45 do 12.45 matematyka s.31 PRZYR. III*s.28  INFOR.I* s.25 // J.ANG.II* s.30 religia s.22 chemia s.29

J.ANG.I* s.30 // PRZYR.II* s.28  INFOR. II* s.25 // MATEM.I* s.31 wdż s.29 D.Adamczyk s.22

PRZYR.I* s.28  INFOR. I *s.25 //

PIĄTEK

od 7.30 od 7.30 edukacja edukacja edukacja J. polski s.29 wych. fizy. J. angielski s.25 matematyka s. 31 geografia s.28

J. angielski 8.30 edukacja edukacja edukacja wych. fizy. matematyka s. 31 przyroda s.28 J. polski s.29 J. angielski s.22

religia edukacja edukacja przyroda s.28 J. angielski s.25 J. polski s.29 wych. fizy. matematyka s. 31

11.30 wych. fiz edukacja religia wych.fiz. J. angielski s.25 muzyka s.31 godz.wych. s.29 przyroda s.28 J. polski s.22

religia infor. II s.25 plastyka s.22 matematyka s. 31 J. angielski s.29 J. polski s. 28

11.45-12.45 D.Adamczyk do 12.45 J. polski s.28 religia s.29 infor. II s.25  //  J.ANG. I* s.31 historia s.22

infor. II  s.25 // J.ANG. I* s.31 religia s.29

infor. II s. 25
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