
PLAN LEKCJI 2022/2023  
obowiązuje od 2 września 2022 

 
oddział przedszkolny 

poniedziałek Wtorek środa czwartek piątek 

7:30 – 10:30 7:30 – 10:25 7:30 – 10:25 7:30 – 11:00 7:30 – 12:30 

10:30 – 11:00 
religia 

10:25 – 10:55  
j. angielski 

10:25 – 10:55  
j. angielski 

11:00 – 11:30 
religia 

11:00 – 13:00 10:55 – 12:30 10:55 – 12:30 11:30 – 13:00 

 
 
oddział „0” 

poniedziałek Wtorek środa czwartek piątek 

7:30 – 11:00 7:30 – 12:30 7:30 – 12:30 7:30 – 10:30 7:30 – 12:00 

10:30 – 11:00 
religia 

11:00 – 11:30 
religia 

11:00 – 12:30 

11:30 – 13:00 12:30 – 13:00  
j. angielski 

12:00 – 12:30  
j. angielski 

 
 
 
klasa I 

 Poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

7:45 – 8:30 ed. wczesn. ed. wczesn. ed. wczesn. ed. wczesn. ed. wczesn. 

8:40 – 9:25 ed. wczesn. ed. wczesn. ed. wczesn. ed. wczesn. j. angielski 

9:35 – 10:20 ed. muz. WF ed. wczesn. religia ed. wczesn. 

10:35 – 11:20 ed. inf. ed. plast. WF WF ed. wczesn. 

11:40 – 12:25   religia j. angielski zaj. kreat. 

 
 
 
klasa II 

 Poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

7:45 – 8:30 ed. wczesn. ed. wczesn. ed. wczesn. j. angielski j. angielski 

8:40 – 9:25 ed. wczesn. ed. wczesn. ed. wczesn. ed. wczesn. ed. wczesn. 

9:35 – 10:20 ed. muz. WF ed. wczesn. religia ed. wczesn. 

10:35 – 11:20 ed. inf. ed. plast. WF WF ed. wczesn. 

11:40 – 12:25  ed. wczesn. religia PPP zaj. kreat. 

 
 
 



 
klasa III 

 Poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

7:45 – 8:30 ed. wczesn. ed. wczesn. ed. wczesn. j. angielski j. angielski 

8:40 – 9:25 ed. wczesn. ed. wczesn. ed. wczesn. ed. wczesn. ed. wczesn. 

9:35 – 10:20 ed. muz. WF religia ed. wczesn. ed. wczesn. 

10:35 – 11:20 ed. inf. ed. plast. WF WF ed. wczesn. 

11:40 – 12:25 Religia  ed. wczesn. PPP zaj. kreat. 

 
 
klasa IV 

 Poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

7:45 – 8:30 Matematyka matematyka j. polski j. polski WF 

8:40 – 9:25 WDŻ j. angielski przyroda j. polski matematyka 

9:35 – 10:20 j. polski zaj. z wych. j. angielski matematyka technika 

10:35 – 11:20 WF WF muzyka j. angielski przyroda 

11:40 – 12:25 Plastyka j. polski WF zaj. kreat. historia 

12:35 – 13:20 Informatyka  religia religia  

 
 
 
klasa V 

 Poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

7:45 – 8:30 WDŻ j. angielski zaj. z wych. plastyka matematyka 

8:40 – 9:25 Matematyka WF WF technika historia 

9:35 – 10:20 WF j. polski j. polski j. angielski WF 

10:35 – 11:20 Muzyka matematyka matematyka zaj. reg. j. angielski 

11:40 – 12:25 j. polski biologia informatyka historia j. polski 

12:35 – 13:20 Religia  geografia PPP j. polski 

13:30 – 14:15   religia   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



klasa VI 

 Poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

7:45 – 8:30 j. polski plastyka WF matematyka j. polski 

8:40 – 9:25 Muzyka matematyka j. polski j. angielski biologia 

9:35 – 10:20 Historia j. angielski historia j. polski matematyka 

10:35 – 11:20 Technika j. polski geografia informatyka WF 

11:40 – 12:25 Matematyka   WF WF 

12:35 – 13:20 j. angielski   PPP zaj. z wych. 

13:30 – 14:15 zaj. kreat.     

14:25 – 15:10      

15:20 – 16:05      

 
 
 
 
klasa VII 

 Poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

7:45 – 8:30 WF chemia matematyka j. niemiecki historia 

8:40 – 9:25 j. polski j. polski j. angielski muzyka WF 

9:35 – 10:20 dor. zaw. biologia WF WF j. polski 

10:35 – 11:20 Matematyka biologia j. polski plastyka matematyka 

11:40 – 12:25 zaj. z wych. matematyka j. polski fizyka chemia 

12:35 – 13:20 zaj. kreat. j. niemiecki informatyka historia fizyka 

13:30 – 14:15 Religia PPP geografia religia j. angielski 

14:25 – 15:10   geografia j. angielski  

 
 
 
klasa VIII 

 poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

7:45 – 8:30 j. niemiecki j. polski j. angielski WF EDB 

8:40 – 9:25 WF chemia matematyka matematyka j. polski 

9:35 – 10:20 matematyka fizyka PPP biologia j. angielski 

10:35 – 11:20 j. polski świetlica religia j. polski zaj. kreat. 

11:40 – 12:25 j. angielski WF geografia j. polski matematyka 

12:35 – 13:20 WOS matem. (D) zaj. z wych. informatyka WF 

13:30 – 14:15 WOS historia  historia chemia 

14:25 – 15:10  j. niemiecki  religia fizyka 

 


