
  KLASA 1 KLASA 2 KLASA 3 KLASA 4 KLASA 5 KLASA 6 
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1 wf zaj. edukacyjne zaj. edukacyjne przedsiębiorczość przedsiębiorczość j. polski 

2 zaj. edukacyjne wf zaj. edukacyjne matematyka j. polski plastyka 

3 zaj. edukacyjne zaj. edukacyjne zaj. edukacyjne j. polski matematyka wf 

4 zaj. edukacyjne zaj. edukacyjne zaj. edukacyjne wf wf przyroda 

5 j. angielski przedsiębiorczość wf j. polski przyroda matematyka 

6 tańce tańce tańce przyroda  **) j. polski 

7 gimnastyka korekcyjna gimnastyka korekcyjna gimnastyka korekcyjna zaj. taneczne zaj. taneczne zaj. taneczne 

8       zaj. taneczne zaj. taneczne zaj. taneczne 

W
T

O
R

E
K

  

1 zaj. komputerowe zaj. edukacyjne zaj. edukacyjne   j. angielski matematyka 

2 zaj. edukacyjne zaj. edukacyjne zaj. edukacyjne j. angielski matematyka wf 

3 zaj. edukacyjne zaj. edukacyjne zaj. edukacyjne matematyka godz. wych. przyroda 

4 zaj. edukacyjne wf j. angielski zaj. techniczne matematyka przyroda 

5 gry i zabawy gry i zabawy gry i zabawy zaj. komputerowe przyroda j. angielski 

6    j. angielski   j. polski przyroda zaj. komputerowe 

7       przyroda j. polski zaj. techniczne 

8       przyroda zaj. techniczne j. polski 

9           wdżwr 

Ś
R
O
D
A

 

1 zaj. edukacyjne zaj. edukacyjne zaj. edukacyjne   j. angielski matematyka 

2 wf zaj. edukacyjne zaj. edukacyjne   j. angielski matematyka 

3 zaj. edukacyjne zaj. komputerowe przedsiębiorczość j. angielski matematyka wf 

4 j. angielski religia j. angielski matematyka zaj. komputerowe wf 

5 religia j. angielski zaj. komputerowe wf wf j. angielski 

6     religia wf wf j. polski 

7       religia religia j. polski 

8       tańce ludowe tańce ludowe tańce ludowe 

9       tańce ludowe tańce ludowe tańce ludowe 

C
Z

W
A

R
T

E
K

 

1 zaj. edukacyjne zaj. edukacyjne zaj. edukacyjne matematyka   przedsiębiorczość 

2 zaj. edukacyjne zaj. edukacyjne zaj. edukacyjne godz. wych.   godz. wych. 

3 zaj. edukacyjne zaj. edukacyjne religia j. polski matematyka muzyka 

4 religia zaj. edukacyjne zaj. edukacyjne wf wf matematyka 

5  *) [świetlica] religia wf muzyka muzyka j. polski 

6 zaj. korekcyjne zaj. korekcyjne zaj. korekcyjne religia religia j. polski 

7         j. polski religia 

8           religia 

P
IĄ
T
E
K

 

1 wf - tańce zaj. edukacyjne zaj. edukacyjne zaj. taneczne zaj. taneczne zaj. taneczne 

2 zaj. edukacyjne zaj. edukacyjne wf - tańce zaj. taneczne zaj. taneczne zaj. taneczne 

3 zaj. edukacyjne wf - tańce zaj. edukacyjne plastyka plastyka historia 

4 zaj. edukacyjne zaj. edukacyjne zaj. edukacyjne j. angielski j. polski historia 

5 zaj. wyrównawcze zaj. wyrównawcze  zaj. wyrównawcze historia j. polski j. angielski 

6       j. polski historia j. angielski 

7        zaj. historyczne  zaj. historyczne zaj. historyczne 

*) - uczniowie, biorący udział w zajęciach korekcyjnych czekają w świetlicy, pozostali idą do domu 
**) - uczniowie, biorący udział w zajęciach tanecznych mogą czekać w świetlicy lub idą do domu i wracają, pozostali idą do domu 


