
TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2021/2022  (obowiązujący od 28 lutego 2022r.) 
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1 Omnibus pol. zaj. z . wych. zaj. z wych. historia matematyka e. wczesnoszk. j. angielski e. wczesnoszk. 

2 j. pol. j. polski matematyka j. angielski przyroda e. wczesnoszk. 
e. wczesnoszk. e. wczesnoszk. 

3 historia matematyka j. angielski j. polski religia e. wczesnoszk. 
e. wczesnoszk. e. wczesnoszk. 

4 matematyka geografia  j. polski W-F j. angielski informatyka e. wczesnoszk. j. angielski 

5 j. angielski religia  WF matematyka j. polski ang. konwers.  rewalidacja 
rewalidacja 

6 religia j. angielski  zaj. z wych.  zaj. z wych. zaj.kor.komp..   

7 EDB WF 
 
     

  zaj.kor.kom   logopedia   zaj. terap   

8 WF plastyka     

9 zaj.kor.komp. zaj. terap.       
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T
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1 chemia j. polski j. polski j. angielski matematyka religia e. wczesnoszk. e. wczesnoszk. 

2 WOS chemia matematyka religia j. polski j. angielski e. wczesnoszk. e. wczesnoszk. 

3 matematyka j. angielski religia j. polski w.d.ż. e. wczesnoszk. 
e. wczesnoszk. e. wczesnoszk. 

4 j. polski matematyka biologia w.d.ż. WF e. wczesnoszk. e. wczesnoszk. religia 

5 geografia biologia plastyka WF muzyka e. wczesnoszk. logopedia zaj.kor.komp. 

6 religia historia WF muzyka plastyka logopedia    zaj. terap.  zaj.kor.komp. 

7 zaj.wyr.j.pol. WF muzyka plastyka zaj.kor.komp. zaj. terap.    

8 zaj.kor.komp. muzyka       

9  rewalidacja       

 



 

          

Ś
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1 
Omnibus  

j. angielski 
religia historia matematyka j. polski e. wczesnoszk. e. wczesnoszk. e. wczesnoszk 

2 historia geografia matematyka j. polski j. angielski e. wczesnoszk. 
e. wczesnoszk. e. wczesnoszk. 

3 j. polski j. polski  j. angielski geografia matematyka e. wczesnoszk. 
e. wczesnoszk. e. wczesnoszk. 

4 zaj. z  wych. matematyka j. polski religia WF  e. wczesnoszk. informatyka e. wczesnoszk. 

5 matematyka j. niemiecki 
zaj. kor. 
komp. 

WF 
zaj. progr. z 

robotyką 
rewalidacja religia ang. konwers. 

6 j. niemiecki WF SZACHY zaj. wyr. mat.. technika SZACHY ang. konwers. rewalidacja  

7 WF fizyka SZACHY    /        zaj.wyr.j.pol.    /     / SZACHY logopedia  

8 fizyka zaj. kor. komp.   

9 zaj. kor. komp.      
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1 chemia historia j. angielski j. polski matematyka religia e. wczesnoszk. e. wczesnoszk 

2 j. polski chemia geografia matematyka historia j. angielski e. wczesnoszk. e. wczesnoszk. 

3 matematyka j. angielski religia historia j. polski 
e. wczesnoszk. e. wczesnoszk. e. wczesnoszk. 

4 j. angielski j. polski j. polski biologia WF 
e. wczesnoszk. religia informatyka 

5 WOS biologia informatyka WF j.  angielski e. wczesnoszk. zaj. kor. komp. religia 

6 biologia informatyka WF  
zaj. plastyczne    /      rewalid./  zajęcia plastyczne/ rewalid./             logopedia 

 

7 WF zaj.wyr.mat. technika 
Zajęcia            plastyczne  

  
 zaj. terap. 

8 informatyka rewalidacja     

9      
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1 matematyka j. polski  j. polski informatyka religia e. wczesnoszk. j. angielski e. wczesnoszk. 

2 j. polski      fizyka matematyka j. angielski przyroda e. wczesnoszk. e. wczesnoszk. e. wczesnoszk. 

3 j. angielski matematyka WF j. polski informatyka e. wczesnoszk. 
e. wczesnoszk. e. wczesnoszk. 

4 fizyka WF ang. konwers. matematyka j. polski e. wczesnoszk. e. wczesnoszk. e. wczesnoszk. 

5 j. niemiecki doradztwo zaw historia technika WF  e. wczesnoszk. j. angielski 

6 WF j. niemiecki  ang. konwers.  zaj. terap. 

7 ang. konwers. zaj.wyr.j.pol.  zaj. terap.     

8 zaj. terap.  
 
 

     

9         

 

 

 


