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KLASY MŁODSZE 
 

 

PON. klasa 1a klasa 1b klasa 2a klasa 2b klasa 3a klasa 3b 

  8.15-  9.00 wychowawca język angielski wychowawca wychowawca wychowawca wychowawca 

  9.15- 10.00 język angielski wychowawca wychowawca wychowawca wychowawca wychowawca 

10.15-11.00 wf  wychowawca religia język angielski wychowawca wychowawca 

11.15-12.00 religia wf wychowawca wychowawca język angielski wychowawca 

12.15-13.00 muzyka  wychowawca wychowawca wychowawca religia wychowawca 

13.00-14.00 
przerwa obiadowa 

Marzena D. 
przerwa obiadowa 

Ania S. 
przerwa obiadowa 

Monika Ch. 
przerwa obiadowa 

Ela B. 
przerwa obiadowa 

 Dagmara Z. 
przerwa obiadowa 

Agnieszka S. 

 

WT. klasa 1a klasa 1b  klasa 2a klasa 2b klasa 3a klasa 3b 

  8.15-  9.00 wf wychowawca wychowawca wf wychowawca wychowawca 

  9.15- 10.00 wychowawca religia wychowawca wychowawca wychowawca wychowawca 

10.15-11.00 wychowawca  język angielski  język angielski religia  wf język angielski 

11.15-12.00 język angielski wychowawca wychowawca wychowawca język angielski wf 

12.15-13.00 wychowawca wychowawca  wychowawca język angielski muzyka  religia 

13.00-14.00 
przerwa obiadowa 

Magda K. 
przerwa obiadowa 

Ania S. 
przerwa obiadowa 

Monika Ch. 
przerwa obiadowa 

Ela B. 
przerwa obiadowa 

Marzena D. 
przerwa obiadowa 

Dagmara Z. 

 

ŚR. klasa 1a klasa 1b klasa 2a klasa 2b klasa 3a klasa 3b 

  8.15-  9.00 wychowawca wychowawca wychowawca wychowawca wychowawca wychowawca 

  9.15- 10.00 wychowawca wychowawca wychowawca wychowawca wychowawca wychowawca 

10.15-11.00 wychowawca język angielski  wychowawca wychowawca wychowawca religia 

11.15-12.00 wychowawca wychowawca wf religia wf język angielski 

12.15-13.00 język angielski religia muzyka wychowawca wychowawca wf 

13.00-14.00 
przerwa obiadowa 

Asia F. 
przerwa obiadowa 

Dagmara Z. 
przerwa obiadowa 

Basia K. 
przerwa obiadowa 

Ela B. 
przerwa obiadowa 

Biała J. 
przerwa obiadowa 

Magda M. 

 

CZW. klasa 1a klasa 1b klasa 2a klasa 2b klasa 3a klasa 3b 

  8.15-  9.00 wychowawca  wychowawca wychowawca wychowawca język angielski wychowawca 

  9.15- 10.00 wychowawca wychowawca wychowawca  wychowawca wychowawca wychowawca 

10.15-11.00 wf wychowawca wf wychowawca religia wychowawca 

11.15-12.00 wychowawca wf religia wf wychowawca wychowawca 

12.15-13.00 wychowawca muzyka język angielski język angielski wychowawca język angielski 

13.00-14.00 
przerwa obiadowa 

Magda K. 
przerwa obiadowa 

Marzena D. 
przerwa obiadowa 

Asia F. 
przerwa obiadowa 

Dagmara Z. 
przerwa obiadowa 

Biała J. 
przerwa obiadowa 

Agnieszka S. 

 

PT. klasa 1a klasa 1b klasa 2a klasa 2b klasa 3a klasa 3b 

  8.15-  9.00 wychowawca wf wychowawca wychowawca wychowawca wychowawca 

  9.15- 10.00 wychowawca wychowawca wychowawca wychowawca wychowawca wychowawca 

10.15-11.00 wychowawca wychowawca język angielski wychowawca wychowawca wychowawca 

11.15-12.00 religia  wychowawca wychowawca wychowawca wychowawca wychowawca 

12.15-13.00 wychowawca wychowawca obiad obiad obiad obiad  

13.00-14.00 
przerwa obiadowa 

Magda K. 
przerwa obiadowa 

Ania S. 
przerwa obiadowa 

Monika Ch. 
przerwa obiadowa 

Małgosia F. 
przerwa obiadowa 

Biała J. 
przerwa obiadowa 

Agnieszka S. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


