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TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘC ro
Czas trwania zajęc
Klasa I a
Klasa Ib
Klasa II a
8.00 - 8.45
ed. wczesnoszkolnaed.wczesnoszkolnaed.wczesnoszkolna
8.55 - 9.40
ed.wczesnoszkolnaed.wczesnoszkolnareligia
9.50 - 10.35
ed.wczesnoszkolnaed.wczesnoszkolnaed.wczesnoszkolna
10.55 - 11.40
ed.wczesnoszkolnaed.wczesnoszkolnajęzyk angielski
11.50 - 12.35
ed.wczesnoszkolna
12.45 - 13.30
13.40 - 14. 25
14.35 - 15.20
8.00 - 8.45
ed.wczesnoszkolnaed.wczesnoszkolnareligia
8.55 - 9.40
ed.wczesnoszkolnareligia
ed.wczesnoszkolna
9.50 - 10.35
ed.wczesnoszkolnaed.wczesnoszkolnaed.wczesnoszkolna
10.55 - 11.40
ed.wczesnoszkolnaed.wczesnoszkolnaed.wczesnoszkolna
11.50 - 12.35
język angielski
ed.wczesnoszkolnaed.wczesnoszkolna
12.45 - 13.30
13.40 - 14. 25
14.35 - 15.20
8.00 - 8.45
religia
ed.wczesnoszkolnaed.wczesnoszkolna
8.55 - 9.40
ed.wczesnoszkolnaed.wczesnoszkolnaed.wczesnoszkolna
9.50 - 10.35
ed.wczesnoszkolnaed.wczesnoszkolnaed.wczesnoszkolna
10.55 - 11.40
ed.wczesnoszkolnaed.wczesnoszkolnajęzyk angielski
11.50 - 12.35
ed.wczesnoszkolnajęzyk angielski
12.45 - 13.30
13.40 - 14. 25
14.35 - 15.20
8.00 - 8.45
religia
ed.wczesnoszkolnaed.wczesnoszkolna
8.55 - 9.40
muzyka
ed.wczesnoszkolnaed.wczesnoszkolna
9.50 - 10.35
ed.wczesnoszkolnaed.wczesnoszkolnaed.wczesnoszkolna
10.55 - 11.40
ed.wczesnoszkolnamuzyka
ed.wczesnoszkolna
11.50 - 12.35
ed.wczesnoszkolna
12.45 - 13.30
13.40 - 14. 25
14.35 - 15.20
8.00 - 8.45
ed.wczesnoszkolnareligia
muzyka
8.55 - 9.40
ed.wczesnoszkolnajęzyk angielski
ed. wczesnoszkolna
9.50 - 10.35
jezyk angielski
ed.wczesnoszkolnaed.wczesnoszkolna
10.55 - 11.40
ed.wczesnoszkolnaed.wczesnoszkolnaed.wczesnoszkolna
11.50 - 12.35
12.45 - 13.30
13.40 - 14. 25
14.35 - 15.20
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Klasa II b
Klasa III
Klasa IV
religia
ed.wczesnoszkolnaprzyroda
ed.wczesnoszkolnaed.wczesnoszkolnajęzyk polski
ed.wczesnoszkolnaed.wczesnoszkolnareligia
ed.wczesnoszkolnaed.wczesnoszkolnawych. fizyczne
snoszkolna
ed.wczesnoszkolnajęzyk angielski
zaj. komputerowe

Klasa V
język polski
religia
przyroda
matematyka
wych. fizyczne
język angielski

ed.wczesnoszkolnaed.wczesnoszkolnajęzyk polski
wych do życia w rodzinie
ed.wczesnoszkolnaed.wczesnoszkolnawych. fizyczne
historia
ed.wczesnoszkolnareligia
matematyka
język angielski
ed. wczesnoszkolnajęzyk angielski
historia
matematyka
ed. wczesnoszkolna
zaj. z wychowawcą język polski
język angielski
zaj. komputerowe
ed.wczesnoszkolnaed.wczesnoszkolnaprzyroda
ed.wczesnoszkolnareligia
język polski
język angielski
ed.wczesnoszkolnareligia
ed.wczesnoszkolnaed.wczesnoszkolnaplastyka
ed.wczesnoszkolnaed.wczesnoszkolnamatematyka
zaj. komputerowe

język poslki
religia
przyroda
matematyka
plastyka
wych. fizyczne

ed.wczesnoszkolnamuzyka
język angielski
religia
ed. wczesnoszkolnamatematyka
ed.wczesnoszkolnaed.wczesnoszkolnawych. fizyczne
ed.wczesnoszkolnaed.wczesnoszkolnazaj. techniczne
muzyka
język polski
przyroda

matematyka
wych. fizyczne
język angielski
język polski
przyroda
zaj. komputerowe

ed.wczesnoszkolnaed.wczesnoszkolnawych. fizyczne
ed.wczesnoszkolnaed.wczesnoszkolnajęzyk polski
ed. wczesnoszkolnaed.wczesnoszkolnamuzyka
język angielski
ed.wczesnoszkolnamatematyka
język angielski

matematyka
wych. fizyczne
język polski
muzyka
zaj. techniczne
zaj. z wychowawcą

Klasa VI
religia
przyroda
język polski
język polski
matematyka
wych. fizyczne
matematyka
język angielski
język polski
wych. fizyczne
techika
historia
religia
przyroda
matematyka
język polski
wych. fizyczne
język angielski
wych. fizyczne
język angielski
matematyka
przyroda
plastyka
język polski
zaj. komputerowe
język polski
zaj. z wychowawcą
matematyka
historia
muzyka
zaj. komputerowe

