
Klasa I – mgr Maria Marcinkowska 

 

 poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

1. 7:55 – 8:40 ew e. inf ew ew ew 

2. 8:45 – 9:30 j. ang wf j. mniejszości j. ang ew 

3. 9:40 – 10:25 ew ew religia j. mniejszości e. plast 

4. 10:30 – 11:15 ew j. mniejszości ew ew wf 

5. 11:20 – 12:05 wf e. muz ew religia ew 

6. 12:25 – 13:10 Zaj. wyr - projekt 
Zaj. eksperymentalne - 

projekt 
zaj. z programowania – 

projekt  
Zaj. z j. niem - projekt  

7. 13:15 – 14:00      

8. 14:05 – 14:50      

 

Klasa II – mgr Beata Kaczmarczyk 

 poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

1. 7:55 – 8:40 wf j. mniejszości ew ew ew 

2. 8:45 – 9:30 ew e. plast ew ew ew 

3. 9:40 – 10:25 e. inf ew ew e.w wf 

4. 10:30 – 11:15 ew ew wf e. muz. religia 

5. 11:20 – 12:05 Zaj. wyr j. ang j. mniejszości j. ang j. mniejszości 

6. 12:25 – 13:10 
Zaj. eksperymentalne - 

projekt 
religia 

zaj. z programowania – 
projekt  

Zaj. z j. niem - projekt Zaj. wyr. - projekt 

7. 13:15 – 14:00      

8. 14:05 – 14:50      

 

 



Klasa III – p. Ewa Stasica 

 poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

1. 1. 7:55 – 8:40 ew wf ew wf e. plast 

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

3. 9:40 – 10:25 j. ang ew wf j. ang j. mniejszości 

4. 10:30 – 11:15 ew ew e. muz ew ew 

5. 11:20 – 12:05 religia j. mniejszości e. inf ew ew 

6. 12:25 – 13:10 j. mniejszości Zaj. wyrównawcze 
zaj. z programowania – 

projekt  
Zaj. z j. niem - projekt 

Zaj. wyrównawcze - 
projekt 

7. 13:15 – 14:00 Koło naukowe 
Zaj. eksperymentalne - 

projekt 
   

8. 14:05 – 14:50      

 

Klasa IV – dr Kornelia Polek - Duraj 

 

 poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

1. 7:55 – 8:40 muzyka 
----- /zaj. korekcyjno – 

kompensacyjne 
j. polski historia 

----- /zaj. korekcyjno – 
kompensacyjne 

2. 8:45 – 9:30 religia/etyka plastyka wf j. polski przyroda 

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

4. 10:30 – 11:15 j. mniejszości wf matematyka technika matematyka 

5. 11:20 – 12:05 informatyka przyroda godz. wych. j. mniejszości wf 

6. 12:25 – 13:10 wdż j. polski  j. angielski j. mniejszości 

7. 13:15 – 14:00 religia j. polski   j. polski 

8. 14:05 – 14:50  Zaj. wyr. z j. polskiego    



Klasa V – mgr Anastazja Puto 

 

 poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

7:30 - 7:55  
zaj. korekcyjno - 

kompens. 
 

zajęcia dyd. - wyr. z 
matematyki 

 

1. 7:55 – 8:40 
informatyka gr. 1 / zaj. 
korekcyjno - kompens. 

j. angielski wf j. polski j. angielski 

2. 8:45 – 9:30 j. polski historia i kultura j. polski matematyka godz. wych 

3. 9:40 – 10:25 technika j. mniejszości matematyka historia plastyka 

4. 10:30 – 11:15 geografia muzyka religia religia j. polski 

5. 11:20 – 12:05 matematyka wdż biologia j. polski matematyka 

6. 12:25 – 13:10 j. angielski historia j. mniejszości j. mniejszości wf 

7. 13:15 – 14:00 wf wf 
zaj. wyrównawcze z 

matematyki 
  

8. 14:05 – 14:50 Informatyka gr. 2     

 

Klasa VI a – mgr Marta Talacha 

 poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

7:30 - 7:55 
zaj. korekcyjno - 

kompens. 
  

zaj. korekcyjno - 
kompens. 

 

1. 7:55 – 8:40 j. angielski 
zaj. eksperyment. – 

projekt M.T. 
matematyka j. polski matematyka 

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

3. 9:40 – 10:25 religia j. mniejszości j. mniejszości muzyka religia 

4. 10:30 – 11:15 wf biologia j. angielski j. ang historia i kultura 

5. 11:20 – 12:05 plastyka j. polski wf technika j. polski 

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



7. 13:15 – 14:00 j. mniejszości ------  wdż godz. wych 

8. 14:05 – 14:50 zaj. wyr. Z matematyki Zaj. wyr. z j. polskiego   wf 

 

Klasa VIb – mgr Karina Szaforz 

 poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

7:30 - 7:55 
zaj. korekcyjno - 

kompens. 
  

zaj. korekcyjno - 
kompens. 

 

1. 7:55 – 8:40 matematyka 
zaj. eksperyment. – 

projekt M.T. 
j. mniejszości matematyka j. polski 

2. 8:45 – 9:30 matematyka j. polski Relgia/etyka historia j. angielski 

3. 9:40 – 10:25 j. polski geografia informatyka j. polski muzyka 

4. 10:30 – 11:15 j. polski j. angielski technika biologia Historia i kultura 

5. 11:20 – 12:05 j. angielski historia plastyka wf matematyka 

6. 12:25 – 13:10 wf wf wf I Pomoc godz. Wych. 

7. 13:15 – 14:00 --- religia   j. mniejszości 

8. 14:05 – 14:50 Zaj.  wyr. z matematyki j. mniejszości    

 

  



Klasa VII – mgr Jerzy Fiebich 

 

 poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

7:05 - 7:50     
zaj. dyd. - wyr. z 

matematyki - projekt 

1. 7:55 – 8:40 j. niemiecki fizyka 
zaj. eksperymentalne – 

projekt ZN 
zaj. z dysortografii - 

projekt 
geografia 

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

3. 9:40 – 10:25 chemia wf muzyka geografia matematyka 

4. 10:30 – 11:15 matematyka historia j. niemiecki historia biologia 

5. 11:20 – 12:05 j. polski plastyka j. angielski godz. Wych. religia 

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

7. 13:15 – 14:00 j. polski  j. polski wf  

8. 14:05 – 14:50 j. angielski  religia 
Informatyka (obie 

grupy) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klasa VIII – mgr Urszula Klimek 

 poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

7:00 – 7:45     j. angielski - projekt 

1. 7:55 – 8:40 j. polski j. polski EBD fizyka wf 

2. 8:45 – 9:30 chemia fizyka biologia matematyka historia 

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

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

5. 11:20 – 12:05 matematyka wf religia wos godz. wych 

6. 12:25 – 13:10 historia j. angielski j. angielski geografia matematyka 

7. 13:15 – 14:00 
Koło naukowe – 

 p. K. Polek - Duraj 
chemia j. niemiecki doradztwo zawodowe 

Koło Naukowe –  
p. U. Klimek 

8. 14:05 – 14:50  
Informatyka (obie 

grupy) 
 doradztwo - projekt S.K.  

 


