
Czas 

trwania 

zajęć

punkt 

przedszkolny3-4 

latki pp1

3,4-latki pp2

punkt 

przedszkolny 5-

latki pp2

0 1

sala 301 302 102

1 8.00 - 8.45 ed.przedszkolna ed.przedszkolna ed.przedszkolna ed.wczesnoszk.

2 8.55 - 9.40 ed.przedszkolna ed.przedszkolna ed.przedszkolna ed.wczesnoszk.

3 9.50 - 10.35 ed.przedszkolna ed. przedszkolna ed.przedszkolna ed.wczesnoszk.

4 10.55 - 11.40 j.angielski ed.przedszkolna ed.przedszkolna j.angielski

5 11.55 - 12.40 ed.przedszkolna ed.przedszkolna j.angielski religia

6 12.50 - 13.35 religia koniec zajęć 13.00 koniec zajęć 13.00

7 13.45 - 14.30 koniec zajęć 14.00

8 14.40 - 15.25

1 8.00 - 8.45 ed.przedszkolna religia ed.przedszkolna ed.wczesnoszk.

2 8.55 - 9.40 ed. przedszkolna ed. przedszkolna ed.przedszkolna ed.wczesnoszk.

3 9.50 - 10.35 ed.przedszkolna ed.przedszkolna ed.przedszkolna ed.wczesnoszk.

4 10.55 - 11.40 ed.przedszkolna ed.przedszkolna ed.przedszkolna ed.wczesnoszk.

5 11.55 - 12.40 ed.przedszkolna ed.przedszkolna ed.przedszkolna

6 12.50 - 13.35 koniec zajęć 13.00 ed.przedszkolna koniec zajęć 13.00

7 13.45 - 14.30 koniec zajęć 13.50

8 14.40 - 15.25

1 8.00 - 8.45 ed.przedszkolna ed.przedszkolna ed.przedszkolna religia

2 8.55 - 9.40 ed. przedszkolna ed.przedszkolna ed.przedszkolna ed.wczesnoszk.

3 9.50 - 10.35 ed.przedszkolna ed.przedszkolna ed.przedszkolna ed.wczesnoszk.

4 10.55 - 11.40 j.angielski ed.przedszkolna ed.przedszkolna ed.wczesnoszk.

5 11.55 - 12.40 ed. przedszkolna j.angielski ed.przedszkolna ed.wczesnoszk.

6 12.50 - 13.35 religia koniec zajęć 13.00 koniec zajęć 13.00

7 13.45 - 14.30 koniec zajęć 14.00

8 14.40 -15.25

1 8.00 - 8.45 ed.przedszkolna ed.przedszkolna ed.przedszkolna ed.wczesnoszk.

2 8.55 - 9.40 ed.przedszkolna ed. przedszkolna ed.przedszkolna ed.wczesnoszk.

3 9.50 - 10.35 ed.przedszkolna ed.przedszkolna ed.przedszkolna ed.wczesnoszk.

4 10.55 - 11.40 ed.przedszkolna j.angielski ed.przedszkolna j.angielski

5 11.55 - 12.40 ed.przedszkolna ed.przedszkolna j.angielski zaj. rozwijające

6 12.50 - 13.35 koniec zajęć 13.00 koniec zajęć 13.00 religia

7 13.45 - 14.30 koniec zajęć 14.00

8 14.40 - 15.25

1 8.00 - 8.45 ed.przedszkolna ed.przedszkolna religia ed.wczesnoszk.

2 8.55 - 9.40 ed. przedszkolna ed.przedszkolna ed.przedszkolna ed.wczesnoszk.

3 9.50 - 10.35 ed. przedszkolna ed.przedszkolna ed.przedszkolna ed.wczesnoszk.

4 10.55 - 11.40 ed.przedszkolna ed.przedszkolna ed.przedszkolna ed.wczesnoszk.

5 11.55 - 12.40 ed.przedszkolna ed.przedszkolna ed.przedszkolna

6 12.50 - 13.35 koniec zajęć 13.00 religia ed.przedszkolna

7 13.45 - 14.30 koniec zajęć 14.00 koniec zajęć 14.00

8 14.40 - 15.25
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2 3 4 5 6

304 303 103 202 203

w-f ed.wczesnoszk. w-f j.angielski religia

religia ed.wczesnoszk. historia matematyka w-f

ed.wczesnoszk. j.angielski matematyka historia informatyka

ed.wczesnoszk. religia przyroda w-f geografia

ed.wczesnoszk. j.angielski j.polski plastyka

plastyka wdż j.polski

WSPOMAGAJĄCE muzyka

ed.wczesnoszk. ed.wczesnoszk. matematyka w-f j.polski

ed.wczesnoszk. ed.wczesnoszk. w-f j.polski religia

ed.wczesnoszk. ed.wczesnoszk. technika religia matematyka

ed.wczesnoszk. ed.wczesnoszk. informatyka matematyka l.wychowawcza

zaj.rozwijające w-f j.polski technika j.angielski

zaj.rozwijajace informatyka gr II wdż

ed.wczesnoszk. ed.wczesnoszk. j.polski l.wychowawcza historia

ed.wczesnoszk. ed.wczesnoszk. matematyka historia j.polski

ed.wczesnoszk. w-f przyroda j.angielski j.polski

j.angielski ed.wczesnoszk. religia geografia w-f

religia j.angielski w-f plastyka matematyka

w-f j.angielski

muzyka

ed.wczesnoszk. ed.wczesnoszk. matematyka j.polski technika

ed.wczesnoszk. ed.wczesnoszk. j.polski w-f matematyka

j.angielski ed.wczesnoszk. l.wychowawcza biologia w-f

w-f ed.wczesnoszk. w-f matematyka j.polski

 j.angielski religia zaj.rozwijajace

muzyka informatyka gr I

WSPOMAGAJĄCE

w-f ed.wczesnoszk. j.polski j.angielski w-f

ed.wczesnoszk. ed.wczesnoszk. j.polski matematyka historia

ed.wczesnoszk. religia j.angielski j.polski biologia

ed.wczesnoszk. w-f religia j.polski j.angielski

zaj. rozwijające zaj. rozwijajace matematyka

WSPOMAGAJĄCE WSPOMAGAJĄCE

                                                                               



7 8

206 204

matematyka j.polski

j.polski w-f

j.polski religia

historia matematyka

geografia historia

doradztwo zawodowe geografia

plastyka doradztwo zawodowe

WSPOMAGAJĄCE informatyka gr II

j.polski fizyka

fizyka j.polski

w-f j.polski

j.angielski j.rosyjski

matematyka WOS

j.rosyjski j.angielski

matematyka j.angielski

j.angielski religia

religia historia

w-f matematyka

j.polski w-f

geografia j.polski

biologia l.wychowawcza

informatyka gr II zaj.rozwijające

j.polski chemia

chemia j.polski

fizyka w-f

j.rosyjski fizyka

w-f matematyka

j.angielski j.rosyjski

muzyka informatyka gr I

informatyka gr I

historia biologia

biologia w-f

w-f WOS

l.wychowawcza matematyka

religia j.angielski

matematyka chemia

chemia edb

WSPOMAGAJĄCE

                                                                               


