
K L A S Y (O D D Z I A Ł Y)

1 8:00 – 8:45 57 ed. wczes. h wych. fiz. 64 ed. wczes. 28 wych. fiz. 53 ed. wczes. 54 ed. wczes. 55 ed. wczes. 65 historia 44 j. polski 63 matematyka 46 j. angielski 21 plastyka 66 j. angielski 68 religia 29 j. niemiecki 51 j. angielski 33 chemia

2 8:55 – 9:40 57 ed. wczes. 51 ed. wczes. 17 ed. inf. 56 ed. wczes. 53 ed. wczes. 54 ed. wczes. 55 ed. wczes.
h    

28
wych. fiz. dz.                   
wych. fiz. ch.

h    
28

wych. fiz. dz.                          
wych. fiz. ch. 44 j. polski 65 j. polski 29 technika 68 religia 63 matematyka 21 plastyka 33 chemia

46   
66

j. angielski gr. 1                                              
j. angielski gr. 2

46   
51

j. angielski gr. 1                                                  
j. angielski gr. 2

3 9:50 – 10:35 57 ed. wczes. 51 ed. wczes. 64 religia 56 ed. wczes. 15 j. angielski 54 ed. wczes. 55 ed. wczes. 66 j. angielski 47 matematyka 44 j. polski
h    

28
wych. fiz. dz.                                           
wych. fiz. ch. 

310    
28

wych. fiz. dz.                                         
wych. fiz. ch. 65 historia 21 plastyka 63 matematyka 29 j. niemiecki 67 matematyka 42 historia

4 10:45 – 11:30 57 religia 51 ed. wczes. 64 ed. wczes. 56 ed. wczes. 53 ed. wczes. 54 ed. wczes. 55 ed. wczes.
17   
27

informatyka gr. 1       
informatyka gr. 2 42 historia 21 plastyka

h    
28

wych. fiz. dz.                                           
wych. fiz. ch. 

310   
28

wych. fiz. dz.                                         
wych. fiz. ch. 47 matematyka 63 j. angielski 33 chemia 67 matematyka 29 j. niemiecki 51 religia

5 11:50 – 12:35 57 ed. wczes. 51 religia 64 ed. wczes. 56 zdw. 2a 53 zdw. 2b 54 zdw. 3a 55 religia 67 matematyka
17   
27

informatyka gr. 1       
informatyka gr. 2

28    
h

wych. fiz. dz.                                          
wych. fiz. ch. 21 plastyka 47 matematyka 29 technika 68 j. polski 42 historia 44 j. polski 33 chemia 38 j. polski

6 12:50 – 13:35 42 wdżr 38 religia
28      
h

wych. fiz. dz.                                           
wych. fiz. ch. 31 geografia 65 historia 33 religia

17   
27

informatyka gr. 1       
informatyka gr. 2 68 j. polski 38 j.polski

7 13:45 – 14:30 68 j. polski
h    

28
wych. fiz. dz.                                            
wych. fiz. ch. 67 warsztaty mat.

h   
310

wych. fiz. dz.                                                 
wych. fiz. ch. 

8 14:40 – 15:25
28   
h

wych. fiz. dz.                                             
wych. fiz. ch. 31 dor. zaw. II-VI                              

28   
h

wych. fiz. dz.                                                 
wych. fiz. ch. 

9 15:35 – 16:20

10 16:30 – 17:15

1 8:00 – 8:45 15 j. angielski h wych. fiz. 64 ed. wczes. 28 wych. fiz. 53 ed. wczes. 54 ed. wczes. 55 ed. wczes. 66 j.angielski 63 muzyka 67 matematyka 51 religia 65 j.polski 68 j. polski 47 fizyka 29 j. niemiecki 46 j. angielski gr. 1 46 j. angielski gr. 1

2 8:55 – 9:40 28 wych. fiz. 17 ed. inf. 15 j. angielski 56 ed. wczes. 53 ed. wczes. 54 ed. wczes. h wych. fiz. 31 przyroda 44 j.polski 51 religia 46 j. angielski 65 j. polski 66 j. angielski 63 matematyka 68 j. polski 47 fizyka 29 j. niemiecki 67 matematyka

3 9:50 – 10:35 57 ed. wczes. 28 ed. wczes. 64 ed. wczes. 56 religia 53 ed. wczes. 27 ed. inf. 55 ed. wczes. 67 matematyka 21 technika 66 j. angielski 65 j.polski 63 muzyka 31 geografia 51 j. angielski 68 matematyka
28  

310
wych. fiz. dz.                                            
wych. fiz. ch. 47 fizyka

28   
h

wych. fiz. dz.                                            
wych. fiz. ch. 

4 10:45 – 11:30 57 ed. wczes. 51 ed. wczes. 64 ed. wczes. 56 ed. wczes. 321 wych. fiz. 54 ed. wczes. 55 ed. wczes.
h      

28
wych. fiz. dz.                        
wych. fiz. ch.

h      
28

wych. fiz. dz.                               
wych. fiz. ch. 21 technika

17   
27

informatyka gr. 1       
informatyka gr. 2 50 biologia 63 matematyka 42 religia 51 j. angielski 44 j. polski 67 matematyka 47 fizyka

5 11:50 – 12:35 15 j. angielski 68 j.polski 51 j. angielski 65 historia 50 biologia 47 matematyka
h    

28
wych. fiz. dz.                                              
wych. fiz. ch. 

h    
28

wych. fiz. dz.                                                      
wych. fiz. ch. 

321 wych. fiz. 67 matematyka 31 geografia
17   
27

informatyka gr. 1       
informatyka gr. 2

6 12:50 – 13:35 68 j.polski 42 wdżr 47 matematyka 51 j. angielski
28    
h

wych. fiz. dz.                                                
wych. fiz. ch. 

28    
h

wych. fiz. dz.                                                           
wych. fiz. ch. 50 biologia 31 geografia 68 religia 38 j.polski

7 13:45 – 14:30 31 geografia 51 j. angielski
h    

28
wych. fiz. dz.                                                 
wych. fiz. ch. 42 historia

8 14:40 – 15:25
zaj. dyd. wyr. fiz.           kl. 

7-8
42  wdżr 50 biologia 51 warszataty j.ang.

9 15:35 – 16:20

10 16:30 – 17:15

1 8:00 – 8:45 28 wych. fiz. 51 ed. wczes. 64 ed. wczes. 56 ed. wczes. 53 religia h wych. fiz. 27 ed. inf. 21 technika 44 j. polski 63 muzyka 47 matematyka 65 j.polski 68 j. polski 31 geografia 67 warszataty mat.
46   
66

j. angielski gr. 1                                           
j. angielski gr. 2

46   
51

j. angielski gr. 1                                                  
j. angielski gr. 2

2 8:55 – 9:40 57 ed. wczes. 15 j. angielski 64 ed. wczes. 56 ed. wczes. h wych. fiz. 54 ed. wczes. 28 wych. fiz. 63 religia 31 przyroda 44 j. polski 46 j. angielski 65 j. polski 47 matematyka 68 j. polski 29 j. niemiecki 51 j. angielski
17   
27

informatyka gr. 1       
informatyka gr. 2 67 matematyka

3 9:50 – 10:35 57 ed. wczes. 51 ed. wczes. h wych. fiz. 27 ed. inf. 53 ed. wczes. 54 ed. wczes. 55 ed. wczes. 67 zaj. z wych. 29 zaj. z wych. 31 zaj. z wych. 65 zaj. z wych. 51 zaj. z wych. 66 zaj. z wych. 63 zaj. z wych. 68 zaj. z wych. 44 zaj. z wych. 38 zaj. z wych. 33 zaj. z wych.

4 10:45 – 11:30 57 religia 51 ed. wczes. 64 ed. wczes. 56 ed. wczes. 53 ed. wczes. 15 j. angielski 55 ed. wczes. 66 j. angielski 47 matematyka 63 matematyka 65 historia 51 j. angielski
h    

28
wych. fiz. dz.                                          
wych. fiz. ch.

h    
28

wych. fiz. dz.                                                   
wych. fiz. ch. 68 j. polski 44 j. polski 33 chemia 29 j. niemiecki

5 11:50 – 12:35 15 j. angielski 51 ed. wczes. 64 zdw. 1c 56 religia 53 ed. wczes. 54 religia 68 j.polski 51 j. angielski 66 j. angielski
28    

310
wych. fiz. dz.                                     
wych. fiz. ch.

h    
310

wych. fiz. dz.                                           
wych. fiz. ch. 65 j. polski 31 geografia 63 matematyka 44 j. polski 42 historia 33 chemia

6 12:50 – 13:35 65 j. polski 63 matematyka 31 religia 33 chemia 51 j. polski 42 WOS

7 13:45 – 14:30
17   
27

informatyka gr. 1       
informatyka gr. 2 33 chemia 42 WOS

h   
28

wych. fiz. dz.                                          
wych. fiz. ch. 38 j. polski

8 14:40 – 15:25
28   
h

wych. fiz. dz.                                                
wych. fiz. ch. 38 warszataty j.pol.

9 15:35 – 16:20

10 16:30 – 17:15

1 8:00 – 8:45 17 ed. inf. 51 ed. wczes. 64 ed. wczes. 28 wych. fiz. 53 religia 54 ed. wczes. h wych. fiz. 21 plastyka 47 matematyka 46 j. angielski 51 j. angielski 65 j.polski 50 biologia h wych. fiz. 42 WOS 66 warsztaty j. ang. 38 j.polski

2 8:55 – 9:40 57 ed. wczes. 51 ed. wczes. 64 ed. wczes. 56 ed. wczes. 15 j. angielski 28 wych. fiz. 55 ed. wczes. 68 j.polski 21 plastyka 31 religia 38 religia 47 matematyka 63 muzyka 42 historia 67 matematyka 50 biologia
46   
66

j. angielski gr. 1                                                
j. angielski gr. 2

46   
51

j. angielski gr. 1                                                  
j. angielski gr. 2

3 9:50 – 10:35 57 ed. wczes. 51 ed. wczes. 64 ed. wczes. 56 ed. wczes. 28 wych. fiz. 54 ed. wczes. 15 j. angielski
310   

h
wych. fiz. dz.                    
wych. fiz. ch.

310   
h

wych. fiz. dz.                              
wych. fiz. ch. 66 j. angielski 47 matematyka 65 j.polski 21 plastyka

17   
27

informatyka gr. 1                        
informatyka gr. 2 51 j.angielski 38 religia 42 historia 67 matematyka

4 10:45 – 11:30 57 ed. wczes. 51 religia 321 wych. fiz. 15 j. angielski 53 ed. wczes. 54 ed. wczes. 55 ed. wczes.
h         

28
wych. fiz. dz.                    
wych. fiz. ch.

h         
28

wych. fiz. dz.                              
wych. fiz. ch. 44 j. polski 65 j.polski 31 geografia 66 j. angielski 68 j.polski 63 muzyka 51 j.angielski 67 matematyka 50 biologia

5 11:50 – 12:35 64 religia 53 ed. wczes. 54 religia 55 zdw 3b 67 matematyka 51 j. angielski 31 przyroda
h    

28
wych. fiz. dz.                                              
wych. fiz. ch.

h    
28

wych. fiz. dz.                                          
wych. fiz. ch. 65 historia 63 j. angielski 50 biologia 42 historia 68 j. polski 29 j. niemiecki

6 12:50 – 13:35 38 religia 31 przyroda h   28
wych. fiz. dz.                                            
wych. fiz. ch. 21 technika 50 biologia 42 historia 67 matematyka 68 religia 33 EDB

7 13:45 – 14:30 42 wdżr
310   

h
wych. fiz. dz.                                                
wych. fiz. ch. 33 EDB

310   
28

wych. fiz. dz.                                                  
wych. fiz. ch.

8 14:40 – 15:25 33 EDB 42 WOS 67 warsztaty j. mat.

9 15:35 – 16:20

10 16:30 – 17:15

1 8:00 – 8:45 57 ed. wczes. 51 ed. wczes. 64 ed. wczes. 15 j. angielski 17 ed. inf. h wych. fiz. 55 ed. wczes. 67 matematyka 31 religia 68 matematyka 47 matematyka 65 j.polski 66 j. angielski 42 hisoria 27 informatyka 51 j. angielski 46 j. angielski gr. 1 46 j. angielski gr. 1

2 8:55 – 9:40 28 wych. fiz. h wych. fiz. 64 ed. wczes. 56 ed. wczes. 53 ed. wczes. 15 j. angielski 55 ed. wczes. 68 j. polski 47 matematyka 66 j. angielski 63 muzyka 31 religia 65 j.polski 33 matematyka 51 j. angielski 38 religia 42 WOS 67 matematyka

3 9:50 – 10:35 57 ed. wczes. 15 j. angielski h wych. fiz. 56 ed. wczes. 53 ed. wczes. 54 ed. wczes. 55 ed. wczes. 66 j. angielski 51 j. angielski 31 przyroda 65 j. polski
17   
27

informatyka gr. 1       
informatyka gr. 2 63 religia 21 technika 28 wych. fiz. 44 j. polski 67 matematyka 42 WOS

4 10:45 – 11:30 57 ed. wczes. 51 ed. wczes. 15 j. angielski 56 ed. wczes. 53 ed. wczes. 54 ed. wczes. 55 religia 31 przyroda 44 j. polski
17   
27

informatyka gr. 1       
informatyka gr. 2 65 j.polski 51 j. angielski

28   
h

wych. fiz. dz.                                         
wych. fiz. ch.

28   
h

wych. fiz. dz.                                                  
wych. fiz. ch.

321 wych. fiz. 67 matematyka 68 j.polski 47 fizyka

5 11:50 – 12:35 56 ed. wczes. 63 muzyka 44 j. polski 28   h
wych. fiz. dz.                                           
wych. fiz. ch. 33 religia 65 historia 67 matematyka 51 j. angielski 47 fizyka 42 historia 68 j. polski 31 geografia

6 12:50 – 13:35 44 j. polski 65 historia 67 matematyka 42 wdżr 63 muzyka 68 j. polski 47 fizyka
28     
h

wych. fiz. dz.                                                
wych. fiz. ch. 33 religia

7 13:45 – 14:30 68 j. polski 44 warsztaty j. pol. 47 fizyka 31 dor. zaw. II-VI                              

8 14:40 – 15:25 68 warsztaty j. pol.

9 15:35 – 16:20

10 16:30 – 17:15

zaj. dyd. wyr. j. ang. kl. 6

zaj. dyd. wyr. mat. kl. 5/ k. plastyczne kl. 4-5/                                  
k. przyrodnicze 4-6

k. przyrodnicze kl. 6

zaj. dyd. wyr. mat. kl. 6zaj. dyd. wyr. kl. 1 zaj. tan. gim. kl. 2-3 / k. wokalne j.ang. kl. 2-3

Liczba godzin nauczycieli

zaj. dyd. wyr. j. ang. kl. 2

Mali kucharze kl. 2-3

Mali kucharze kl. 2-3

k. przyrodnicze kl. 4-6/ k. plastyczne kl. 4-5

P
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zaj. dyd. wyr. j. ang.  kl 4
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zaj. dyd. wyr. j. ang. kl. 2-3

p. E. Gwiazdowska-Zych p. A. Kwiatkowska

IV a s. 67III b s. 55II b s. 53

p. J. Makowskap. A. Czakiert

VIII b s. 38IV b s. 29
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c
h

Czas

trwania

lekcji

p. E. Kozieł p. E. Mika
p. E. Jaśkiewicz-

Kabzińska

VII a s. 68 VIII c s. 33I b s. 51

p. A. Wączek p. J. Sukiennik

VIII a s. 44V b s. 51 VI a s. 66III a s. 54

p. J. Kot

IV c s. 31

p. E. Winecka

I c s. 64

p. A. Pach

VI b s. 63

p. R. Szostek

I a s. 57 V a s. 65

p. A. Mazik p. K. Mazik

II a s. 56

p. E. Gazdap. K. Majda

k. plastyczne kl. 6-8/ zaj. dyd. wyr. j. pol. kl. 6-7

zaj. dyd. wyr.j. niem. kl. 7

k. biologiczne kl. 5-8/ k. historyczne kl. 7-8 k. biologiczne kl. 5-8

zaj. dyd. wyr. chem. kl. 7-8

k. programowania i robotyki kl. 4-6 / k. wokalne kl. 4-6 /  zaj. dyd. wyr. j. pol. kl. 4-5

k. teatralne kl. 4-8/ zaj. dyd.wyr. mat. kl. 7-8

p. I. Dziurkowska

Mali kucharze kl. 4-8(co 2 tyg.)/ k. 
chemiczno-fizyczne kl. 7-8

Mali kucharze kl. 4-8 (co 2 tyg.)
Mali kucharze kl. 4-8 (co 2 tyg.)/                                                                                                      

k. chemiczn-fizyczne kl. 7-8/cheereaders kl. 7-8

SKS kl. 4-6

SKS kl. 7-8

k.turystyczno krajoznawcze kl. 4-6/                                                                               k. prac 
ręcznych kl. 4-6/zaj.dyd.wyr.mat.kl.4

zaj. dyd. wyr.  niem. kl. 8/ SKS kl. 7-8

Mali kucharze kl. 4-8 (co 2 tyg.)/ k. infornatyczne kl. 4-6/ Cheereaders kl. 4-6

zaj. tan. gim. kl. 1-2 zaj. tan. gim. kl. 1-2
k. małego przyrodnika/ 

zaj. tan. gim. kl. 1-2
k. plastyczne/ zaj. tan. 

gim. kl 1-2 k. plastyczne

 k. programowania i robotyki kl. 1-3

k. programowania i robotyki kl. 4-6 / k. wokalne kl. 4-6/                                zaj. 
dyd. wyr. j. pol. kl. 4-5

k. turystyczno krajoznawcze kl. 4-6/ k. prac ręcznych kl. 4-6/ 
zaj. dyd. wyr. j. ang. kl. 5

k. turystyczno krajoznawcze kl. 4-6/   k. prac ręcznych kl. 4-6


