
Klasa I – mgr Beata Kaczmarczyk 

 

 poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

1. 7:55 – 8:40 ew ew ew ew ew 

2. 8:45 – 9:30 religia ew ew ew ew 

3. 9:40 – 10:25 wf wf ew ew j. niemiecki 

4. 10:30 – 11:15 j. angielski ew j. niemiecki religia j. angielski 

5. 11:25 – 12:10 ew j. niemiecki ew wf edu. Informat. 

6. 12:25 – 13:10      

7. 13:15 – 14:00      

8. 14:05 – 14:50      

 

Klasa II – p. Ewa Stasica 

 

 poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

1. 1. 7:55 – 8:40 j. angielski ew j. niemiecki ew ew 

2. 8:45 – 9:30 ew ew religia ew ew 

3. 9:40 – 10:25 ew ew wf ew wf 

4. 10:30 – 11:15 religia j. niemiecki ew ew edu. Informat. 

5. 11:25 – 12:10 ew ew ew j. angielski j. niemiecki 

6. 12:25 – 13:10   Zajęcia wyrównawcze wf  

7. 13:15 – 14:00      

8. 14:05 – 14:50      



 

Klasa III – mgr Agata Rarus 

 poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

1. 7:55 – 8:40 ew ew ew wf ew 

2. 8:45 – 9:30 ew religia ew ew religia 

3. 9:40 – 10:25 j. angielski ew j. niemiecki ew ew 

4. 10:30 – 11:15 j. niemiecki wf zaj. komputerowe j. angielski ew 

5. 11:25 – 12:10 wf ew ew j. niemiecki ew 

6. 12:25 – 13:10 ew ew – zindyw. ścieżka  Zaj. Wyr. / j. ang – ścież I pomoc przedmed. 
Indyw. zaj. Korek. – 

komp. 

7. 13:15 – 14:00 
Indyw. zaj. Korek. – 
komp. 

ew – zindyw. ścieżka  
 

   

8. 14:05 – 14:50 Indyw. terapia pedagog.     

 

Klasa IV – mgr Anastazja Puto 

 poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

1. 7:55 – 8:40 plastyka j. angielski j. angielski historia j. polski 

2. 8:45 – 9:30 przyroda j. polski j. niemiecki j. polski j. angielski 

3. 9:40 – 10:25 religia j. polski przyroda matematyka matematyka 

4. 10:30 – 11:15 matematyka matematyka godz. Z wychowawcą j. niemiecki j. niemiecki 

5. 11:25 – 12:10 muzyka wf religia technika wf 

6. 12:25 – 13:10 wf  wf informatyka gr. 2  

7. 13:15 – 14:00 j. polski  informatyka gr. 1   

8. 14:05 – 14:50      

 



 

Klasa V a – mgr Marta Talacha 

 poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

1. 7:55 – 8:40 informatyka gr. 3 j. polski wf geografia j. angielski 

2. 8:45 – 9:30 j. niemiecki wf j. angielski matematyka j. niemiecki 

3. 9:40 – 10:25 muzyka religia technika j. polski matematyka 

4. 10:30 – 11:15 wf plastyka informatyka gr. 1 informatyka gr. 2 biologia 

5. 11:25 – 12:10 j. polski historia j. polski historia religia 

6. 12:25 – 13:10 matematyka j. angielski j. polski 
 historia własna (j. 

niemiecki) 
matematyka 

7. 13:15 – 14:00 godz. z wychowawcą  j. niemiecki  wf 

8. 14:05 – 14:50      

 

Klasa V b – mgr Karina Szaforz 

 poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

1. 7:55 – 8:40 informatyka gr. 3 wf matematyka matematyka matematyka 

2. 8:45 – 9:30 j. angielski geografia wf j. angielski j. polski 

3. 9:40 – 10:25 j. niemiecki 
historia własna  
(j. niemiecki) 

j. angielski historia j. polski 

4. 10:30 – 11:15 muzyka j. polski informatyka gr. 1 informatyka gr. 2 wf 

5. 11:25 – 12:10 matematyka godz. Z wychowawcą j. niemiecki religia plastyka 

6. 12:25 – 13:10 j. polski historia religia j. polski technika 

7. 13:15 – 14:00 wf  biologia j. niemiecki  

8. 14:05 – 14:50      

 



Klasa VI – mgr Jerzy Fiebich 

 

 poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

1. 7:55 – 8:40 matematyka przyroda godz. Z wychowawcą j. angielski przyroda 

2. 8:45 – 9:30 wf j. angielski przyroda historia wf 

3. 9:40 – 10:25 matematyka zaj. komputerowe gr. 2 j. polski matematyka j. angielski 

4. 10:30 – 11:15 j. polski historia matematyka wf matematyka 

5. 11:25 – 12:10 technika religia zaj. komputerowe gr. 1 j. polski j. polski 

6. 12:25 – 13:10 j. niemiecki wf j. niemiecki j. polski religia 

7. 13:15 – 14:00 
historia własna (j. 

niemiecki) 
j. polski plastyka muzyka j. niemiecki 

8. 14:05 – 14:50   WDŻ   

 

Klasa VII – mgr Urszula Klimek 

 

 poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

1. 7:55 – 8:40 
informatyka dziew/wf 

chł. 
godz. Z wychowawcą biologia fizyka 

informatyka chł. / wf 
dziew. 

2. 8:45 – 9:30 matematyka fizyka muzyka wf matematyka 

3. 9:40 – 10:25 geografia historia j. niemiecki j. polski plastyka 

4. 10:30 – 11:15 j. polski j. angielski wf geografia j. polski 

5. 11:25 – 12:10 j. niemiecki j. polski matematyka biologia j. angielski 

6. 12:25 – 13:10 religia j. polski matematyka historia chemia 

7. 13:15 – 14:00 j. angielski chemia religia WDŻ  

8. 14:05 – 14:50 wf dziew. wf chł.  doradztwo  



 

Klasa VIII – mgr Katarzyna Proth 

 

 poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

1. 7:55 – 8:40 wf. chł. fizyka 
edukacja dla 

bezpieczeństwa 
informatyka gr. 2 wf. dz. 

2. 8:45 – 9:30 j. polski WOS matematyka geografia fizyka 

3. 9:40 – 10:25 j. polski j. angielski matematyka wf j. niemiecki 

4. 10:30 – 11:15 matematyka j. niemiecki j. angielski wos religia 

5. 11:25 – 12:10 historia biologia wf j. polski matematyka 

6. 12:25 – 13:10 j. angielski chemia j. polski religia 
kółko matematyka /j. 

polski 

7. 13:15 – 14:00 chemia godz. z wychowawcą informatyka gr. 1 historia j. polski 

8. 14:05 – 14:50 wf. dziew. wf. chł.  WDŻ  

 


