
1a  M.Sabat 

 
Poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

1 
edukacja 

wczesnoszkolna 
edukacja 

wczesnoszkolna 
edukacja 

wczesnoszkolna 
edukacja 

wczesnoszkolna 
edukacja 

wczesnoszkolna 

2 
edukacja 

wczesnoszkolna 
edukacja 

wczesnoszkolna 
j.angielski 

edukacja 
wczesnoszkolna 

edukacja 
wczesnoszkolna 

3 j.angielski 
edukacja 

wczesnoszkolna 
edukacja 

wczesnoszkolna 
edukacja 

wczesnoszkolna 
edukacja 

wczesnoszkolna 
4 

 
religia 

   

      

1b  A.Polańska 

 
Poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

1 
edukacja 

wczesnoszkolna 
religia 

edukacja 
wczesnoszkolna 

edukacja 
wczesnoszkolna 

j.angielski 

2 
edukacja 

wczesnoszkolna 
edukacja 

wczesnoszkolna 
edukacja 

wczesnoszkolna 
edukacja 

wczesnoszkolna 
edukacja 

wczesnoszkolna 

3 
edukacja 

wczesnoszkolna 
edukacja 

wczesnoszkolna 
j.angielski 

edukacja 
wczesnoszkolna 

edukacja 
wczesnoszkolna 

4 
 

edukacja 
wczesnoszkolna    

      

1c  M.Brygidyn 

 
Poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

1 
edukacja 

wczesnoszkolna 
edukacja 

wczesnoszkolna 
religia j.angielski 

edukacja 
wczesnoszkolna 

2 j.angielski 
edukacja 

wczesnoszkolna 
edukacja 

wczesnoszkolna 
edukacja 

wczesnoszkolna 
edukacja 

wczesnoszkolna 

3 
edukacja 

wczesnoszkolna 
edukacja 

wczesnoszkolna 
edukacja 

wczesnoszkolna 
edukacja 

wczesnoszkolna 
edukacja 

wczesnoszkolna 

4 
10.30 - 11.15 
M.Brygidyn 

edukacja 
wczesnoszkolna 

10.30 - 11.15 
M.Brygidyn  

10.30 - 11.15 
M.Brygidyn 

      

2a  D.Sikora 

 
Poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

1 
edukacja 

wczesnoszkolna 
edukacja 

wczesnoszkolna 
edukacja 

wczesnoszkolna 
edukacja 

wczesnoszkolna 
edukacja 

wczesnoszkolna 

2 
edukacja 

wczesnoszkolna 
edukacja 

wczesnoszkolna 
edukacja 

wczesnoszkolna 
edukacja 

wczesnoszkolna 
edukacja 

wczesnoszkolna 

3 j.angielski religia 
edukacja 

wczesnoszkolna 
j.angielski 

edukacja 
wczesnoszkolna 

4 
 

edukacja 
wczesnoszkolna    

      

2b  M.Czaban 

 
Poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

1 
edukacja 

wczesnoszkolna 
edukacja 

wczesnoszkolna 
edukacja 

wczesnoszkolna 
edukacja 

wczesnoszkolna 
edukacja 

wczesnoszkolna 
2 edukacja edukacja edukacja edukacja edukacja 



wczesnoszkolna wczesnoszkolna wczesnoszkolna wczesnoszkolna wczesnoszkolna 

3 religia j.angielski 
edukacja 

wczesnoszkolna 
edukacja 

wczesnoszkolna 
j.angielski 

4 
 

edukacja 
wczesnoszkolna    

      

2c  A.Żółkiewicz 

 
Poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

 
edukacja 

wczesnoszkolna 
religia 

edukacja 
wczesnoszkolna 

edukacja 
wczesnoszkolna 

edukacja 
wczesnoszkolna 

2 j.angielski 
edukacja 

wczesnoszkolna 
j.angielski 

edukacja 
wczesnoszkolna 

edukacja 
wczesnoszkolna 

3 
edukacja 

wczesnoszkolna 
edukacja 

wczesnoszkolna 
edukacja 

wczesnoszkolna 
edukacja 

wczesnoszkolna 
edukacja 

wczesnoszkolna 

4 
 

edukacja 
wczesnoszkolna    

      

3a  B.Kolanowska 

 
Poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

1 
edukacja 

wczesnoszkolna 
edukacja 

wczesnoszkolna 
edukacja 

wczesnoszkolna 
edukacja 

wczesnoszkolna 
edukacja 

wczesnoszkolna 

2 
edukacja 

wczesnoszkolna 
edukacja 

wczesnoszkolna 
edukacja 

wczesnoszkolna 
edukacja 

wczesnoszkolna 
edukacja 

wczesnoszkolna 

3 j.angielski 
edukacja 

wczesnoszkolna 
edukacja 

wczesnoszkolna 
j.angielski 

edukacja 
wczesnoszkolna 

4 
 

religia 
   

      

3b  M.Łukaszuk 

 
Poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

1 
edukacja 

wczesnoszkolna 
edukacja 

wczesnoszkolna 
edukacja 

wczesnoszkolna 
edukacja 

wczesnoszkolna 
edukacja 

wczesnoszkolna 

2 
edukacja 

wczesnoszkolna 
edukacja 

wczesnoszkolna 
edukacja 

wczesnoszkolna 
edukacja 

wczesnoszkolna 
edukacja 

wczesnoszkolna 

3 religia j.angielski 
edukacja 

wczesnoszkolna 
edukacja 

wczesnoszkolna 
j.angielski 

4 
 

edukacja 
wczesnoszkolna    

      

3c  W.Królicka 

 
Poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

1 
edukacja 

wczesnoszkolna 
edukacja 

wczesnoszkolna 
religia 

edukacja 
wczesnoszkolna 

edukacja 
wczesnoszkolna 

2 
edukacja 

wczesnoszkolna 
edukacja 

wczesnoszkolna 
edukacja 

wczesnoszkolna 
j.angielski 

edukacja 
wczesnoszkolna 

3 edukacja wczesnoszkolna 
edukacja 

wczesnoszkoln
a 

edukacja 
wczesnoszkolna 

edukacja 
wczesnoszkoln

a 
edukacja wczesnoszkolna 

4 
 

j.angielski 
   



      

4a  L.Mazur 

 
Poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

1 j.polski j.polski j.polski matematyka historia 

2 matematyka religia matematyka plastyka j.angielski 

3 przyroda muzyka j.angielski przyroda j.polski 
4 technika wf wf-ch wf-dz informatyka-i1 

5 
 

informatyka-i2 
   

      

4b  E.Wójcik 

 
Poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

1 historia j.polski j.polski matematyka matematyka 
2 j.polski technika plastyka wf j.polski 
3 matematyka j.angielski przyroda j.polski przyroda 

4 informatyka-i2 wf inform-i1 religia muzyka 
5 

     

      

5a  B.Rajtar-Wojdyła 

 
Poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

1 

j.angi-1/4 j.angi-1/4 

geografia 

j.angi-1/4 

inform-i1 
j.angi-2/4 j.angi-2/4 j.angi-2/4 

j.angi-3/4 j.angi-3/4 j.angi-3/4 

j.angi-4/4 j.angi-4/4 j.angi-4/4 

2 wf j.polski muzyka matematyka biologia 

3 j.polski historia matematyka plastyka wf 
4 matematyka technika j.polski j.polski religia 
5 inform-i2 

   
historia 

      

5b  S.Wdowiak 

 
Poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

1 

j.angi-1/4 j.angi-1/4 

matematyka 

j.angi-1/4 

j.polski 
j.angi-2/4 j.angi-2/4 j.angi-2/4 

j.angi-3/4 j.angi-3/4 j.angi-3/4 

j.angi-4/4 j.angi-4/4 j.angi-4/4 

2 biologia historia j.polski historiaia geografia 
3 j.polski matematyka religia matematyka technika 
4 wf j.polski inform-i2 wf inform-i1 

5 muzyka plastyka 
   

      

  



5c  R.Pawlecka 

 
Poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

1 historia j.polski inform-i2 inform-i1 techni 
2 WF geografia plastyka religia j.polski 

3 j.polski matematyka j.polski matematyka biologia 

4 j.angi-1/4 

muzyka matematyka 

wf-Ch 
j.angi-1/4 

 
j.angi-2/4 j.angi-2/4 

 
j.angi-3/4 

wf-Dz 
j.angi-3/4 

 
j.angi-4/4 j.angi-4/4 

5 

  

j.angi-1/4 historia 

 
 

j.angi-2/4 
 

 
j.angi-3/4 

 

 
j.angi-4/4 

 

      

5d  W.Mermer 

 
Poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

1 przyroda matematyka 
 

biologia plastyka 

2 wf j.polski historia matematyka j.polski 
3 j.polski technika muzyka religia matematyka 

 
j.angi-1/4 

historia j.polski 

wf-Ch 
j.angi-1/4 

 
j.angi-2/4 j.angi-2/4 

4 j.angi-3/4 
wf-Dz 

j.angi-3/4 

 
j.angi-4/4 j.angi-4/4 

 

  

j.angi-1/4 

inform-i1 

inform-i2 

 
j.angi-2/4 

 
5 j.angi-3/4 

 

 
j.angi-4/4 

 

      

6a  A.Dmitrzak 

 
Poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

1 
-- inform-i1 j.angi-i1 

j.polski 
j.angi-i1 

j.angi-i2 j.angi-i2 inform-i2 -- 
2 j.polski matematyka historia matematyka j.polski 

3 historia wf j.polski religia geografia 
4 matematyka biologia plasty muzyka techni 
5 j.angi-i1 

  
wf j.angi-i2 

      

6b  J.Ziarko 

 
Poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

1 j.polski historia matematyka j.polski 
 

2 j.angielski j.angi j.polski j.angielski matematyka 
3 

technika 
wf-Ch 

biologia plastyka historia 

 
inform-Dz 

4 geografia matematyka muzyka religi j.pols 
5 

 
inform-Ch wf-Dz wf-Ch wf-Dz 

      



6c  M.Śliwińska 

 
Poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

1 inform-Ch techni plastyka 
 

j.angielski 
2 j.angielski j.angielski WF muzyka religia 
3 matematyka matematyka historia biologia j.polski 

4 j.polski 
wf-Ch / 

j.polski matematyka historia 
inform-Dz 

5 
  

geografia j.polski wf-Dz 

      

6d  A.Polańska 

 
Poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

1 j.pols inform-Dz geografia matematyka muzyka 

2 technika matematyka j.polski biologia wf 
3 j.angielski j.pols matematyka historia j.angielski 
4 historia j.angielski religia plastyka j.polski 

5  
wf 

 
inform-Ch 

 

 
wf-Dz 

   

      

6e  A.Pakosz 

 
Poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

1 techni geogra inform-Ch inform-Dz historia 
2 matematyka matematyka religia j.polski wf 

3 j.polski j.polski j.polski j.angi j.angielski 
4 j.angielski plastyka historia biolog matematyka 
5 

 
wf muzyka 

  

      

7a  J.Twardak 

 
Poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

1 j.polski matematyka j.niemiecki religia j.polski 

2 j.niemiecki j.polski matematyka j.polski fizyka 
3 biologia chemia geogra j.angielski matematyka 

4 plast j.angielski wf historia muzyka 

5 inform-i2 
   

inform-i1 

      

7b  T.Fuksa 

 
Poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

1 inform-i1 chemia religi muzyka biologia 
2 matematyka matematyka matematyka j.polski j.polski 
3 j.niemiecki j.polski j.niemiecki historia plastyka 

4 j.polski j.angi wf j.angielski geogra 
5 

  
fizyka inform-i2 

 

      

  



7c  D.Myćka 

 
Poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

1 biologia j.polski j.polski plastyka j.polski 
2 muzyka j.niemiecki geografia j.angielski j.niemiecki 
3 j.angielski historia religia j.polski chemia 

4 matematyka matematyka wf fizyka matematyka 
5 inform-i2 inform-i1 

   

      

7d  P.Lesiak 

 
Poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

1 matematyka plastyka j.niemiecki j.polski j.polski 

2 j.niemiecki biologia przyroda historia 
inform-Ch 

j.angi-Dz 

3 fizyka 
j.angi-Ch 

matematyka matematyka muzyka 
wf-Dz 

4 j.polski j.pols religia j.angielski chemia 

5 
 

wf-Ch inform-Dz 
  

      
7e  E.Michalak 

 
Poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

1 j.pols muzyka wf-Dz religia matematyka 
2 historia chemia j.pols geogra j.pols 

3 matematyka j.angi 
wf-Ch j.niem-Ch j.angi-Ch 

inform-Dz j.angi-Dz j.niem-Dz 
4 fizyka j.pols biolog matematyka plasty 

5 
 

inform-Ch j.niem 
  

      

8a  M.Dziuban 

 
Poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

1 
j.niem-Ch 

matematyka fizyka historia 
inform-ch 

j.angi-Dz j.angi-Dz 

2 j.polski geograiaf 
j.angi-Ch 

j.polski matematyka 
wf-Dz 

3 chemia j.polski 
wf-Ch 

wos j.polski 
j.angi-Dz 

4 religia j.niemiecki matematyka inform-dz biolog 
5 j.angi-Ch 

  
j.niem-dz j.angi-Ch 

      

  



8b  J.Giermańska 

 
Poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

1 
matematyka 

wf-Ch/ 
matematyka j.niemiecki geografia 

 
inform-Dz 

2 
chemia 

inform-Ch 
fizyka wos j.angielski 

 
wf-Dz 

3 religia biologia j.angielski matematyka hist. 
4 j.polski j.angi j.polski j.polski j.polski 

5 
 

j.niem 
   

      

8c  J.Kielar 

 
Poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

1 religia j.niemiecki historia chemia wos 
2 

j.polski 
j.angi-Ch wf-Ch j.angi-Ch 

geografia 

 
wf-Dz j.angi-Dz j.niem-Dz 

3 inform-Ch 
matematyka fizyka j.polski j.polski 

 
j.angi-Dz 

4 
biologia j.polski 

j.angi-Ch 
matematyka matematyka 

 
inform-Dz 

5 

    

j.niem-Ch 

 
j.angi-Dz 

 


