7:15 - 8:15

1.

8:15 - 9:00

2.
3.
4.
5.

10:55 -11:40
11:50 - 12:35
12:40 - 13:25

7.
8.

13:30 - 14:15

0.

7:15 - 8:15

1.

8:15 - 9:00
9:05 - 9:50

3.

10:00 - 10:45

Wtorek

2.

4.
5.

10:55 -11:40
11:50 - 12:35

6.

12:40 - 13:25

7.
8.

13:30 - 14:15

0

7:15 - 8:15

1.

8:15 - 9:00
10:00 - 10:45

Środa

9:05 - 9:50

3.

10:55 -11:40
11:50 - 12:35

6.

12:40 - 13:25

7.
8.

13:30 - 14:15

0.

7:15 - 8:15

1.

8:15 - 9:00

2.
3.
4.

9:05 - 9:50
10:00 - 10:45
10:55 -11:40
11:50 - 12:35

6.

12:40 - 13:25

7.

13:30 - 14:15

8.

14:20 -15:05

0.

7:15 - 8:15

1.

8:15 - 9:00

2.

9:05 - 9:50

3.

10:00 - 10:45

5.

św (9)
0 (19)
0 (19)
0 (19)
religia (19)
0 (19)
0 (19)

św (9)
I
I
j.angielski

II

III /F

rew. Oliw.
św (9)
j. ang./wsp.
rewalidacja
II/ wsp
III/F
II/ wsp
III/F
wych. fiz. /wsp.
informatyka /wsp.
świetlica

IV

VI

św (9)
św (9)
przyroda (2)
informatyka (5)
j. polski (2)
matematyka (5)
muzyka (2)
j. polski (5)
matematyka (2)
j. angielski (5)
religia (2)
wych. fiz. (5)
j. angielski (2)
zaj. kor.-komp. (5)
zaj. kor.-komp. (2)

VII

VIII

św (9)
fizyka (11)
j.angielski(11)
matematyka(11)
historia(11)
j. polski(11)
wych. fiz.(11)
religia(11)

św (9)
WOS (12)
fizyka (12)
WOS (12)
j. polski (12)
j. angielski (12)
religia(12)
j. angielski +E (12)

św (9)
0 (19)
0 (19)
0 (19)
0 (19)
0 (19)

św (9)
I
I
I

św (9)
II/wsp.
II/wsp.
II/wsp.

św (9)
III/F
III/F
III/F

św (9)
j. angielski (2)
wych. fiz.
j. polsk (2)
koło matematyczne
(2)
wych. fiz. /wsp.
świetlica/ zaj. kor- komp/ j.angielski
matematyka (2)
świetlica

św (9)
0 (19)
0(19)
0 (19)
religia (19)
0 (19)
0 (19)

św (9)
I
I
I

św (9)
św. (9)
II/wsp.
III/F
II/wsp.
III/F
religia/wsp.
muzyka/wsp.

św (9)
historia (2)
religia (2)
informatyka
przyroda (2)
j. polski (2)

zaj. kor. - komp.
j. polski (5)
j. angielski (5)
biologia (5)

matematyka (11)
j.rosysjki (11)
j.rosyjski (11)

św (9)
wych. Fiz (12)
matematyka (12)
j. angielski (12)

geografia (5)
j. angielski (11)
j. polski (12)
matematyka (5)
geografia (11)
j. rosyjski (12)
muzyka (5)
j. rosyjski (12)
wych. fiz. VI-VII
Egz. Mat. (12)
wych. fiz. VI-VII
geografia (12)
św/ zaj. kor- komp. (9)
św (9)
język polski (5)
matematyka (12)
wych. fiz.
j. polski (11)
biologia (12)
matematyka (5)
historia (12)
zaj. z wychowawcą (5)
j. polski (12)
religia (5)
chemia (12)
historia (5)
religia (12)
biologia (11)

14:20 -15:05

5.

4.

I

14:20 -15:05

2.

5.

O

14:20 -15:05

Czwartek

KURS
KURS 6 / 8
5/6

9:05 - 9:50
10:00 - 10:45

6.

4.

KURS

Poniedziałek

0.

Piątek

6/7

KURS

6/8

KURS

6/7

TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ

10:55 -11:40
11:50 - 12:35

6.

12:40 - 13:25

7.
8.

13:30 - 14:15
14:20 -15:05

św (9)
św (9)
św (9)
św (9)
plastyka/ wsp.
0 (19)
II-III/ wsp
0 (19)
j. angielski
wychowanie fizyczne/wsp.
j. angielski (19)
0 (19)
I
II/ wsp.
j. angielski
0 (19)
I
II/ wsp.
III
zaj. dyd. -wyr.

św (9)
0 (19)
0 (19)
0 (19)
0 (19)
0 (19)

św (9)
I
I
religia

św (9)
j. angielski
II
II
religia
koło artystyczne

św (9)
III
III

św (9)
matematyka (2)
zaj. z wych. (2)
j. polski (2)
plastyka (2)
j. angielski (2)
wych fiz.
wych. Fiz.
zaj. wyr.-dyd. Mat.
św (9)
matematyka (2)
j. polski (2)
technika
wych. Fiz.

zaj. kor. - komp.
św (9)
matematyka (5)
historia (12)
język polski(5)
geografia (11)
EDB (12)
wych. fiz.
chemia (12)
język polski (5)
matematyka (12)
historia(5)
chemia (11)
wych. fiz. (12)
technika(5)
j. angielski (11)
j. polski (12)
zaj. wyr. j. ang.(11) informatyka (12)
informatyka (11)
wych. fiz
św (9)
św (9)
św (9)
religia (5)
biologia (11)
fizyka (12)
j.angielski
fizyka (11)
matematyka (12)
SKS
chemia (11)
j. angielski (12)
plastyka
j. polski (12)
koło historyczne
j. polski (11)
wych. fiz. (12)
koło sportowe /zaj. dyd-wyr. j. polski kl. VI
zaj. z wych.

