
Nr klasa I A klasa II A klasa II B klasa III Klasa II c 

poniedziałek 

1. informatyka (woj. + o) w-f dz. w-f dz. 
historia i 

społeczeństwo 
rewalidacja 

 

2. 

informatyka (kosm.)/ 

j. angielski (wojsko 
+ o) 

 

w-f dz. 

 

w-f dz. 

 

j. polski 
 

historia 

3. chemia historia i społeczeństwo informatyka j. angielski biologia 

4. j. angielski wok chemia j. polski 
zaj. wspomagające 

Kacper 

5. j. polski biologia filozofia j. angielski  

6. j. polski historia i społeczeństwo j. angielski biologia  

7. religia j. polski j. angielski   

8.   j. polski   

wtorek 

1. j. polski matematyka geografia pp    rewalidacja 

   geografia j. polski matematyka pp j. angielski 

3. matematyka j. polski biologia j. angielski zaj. logopedyczne 

4. j. angielski biologia matematyka j. polski zaj. logopedyczne 

5. matematyka 
kosmetologia/ j. 
angielski (wojsko) 

j. polski biologia  

6. 
j. angielski (kosm.)/ 
zajęcia wojskowe 

j. niemiecki (wojsko)/ 
kosmetologia 

j. polski biologia 
 

7. 
kosmetologia/ 

zajęcia wojskowe 
j. angielski (wojsko) fizyka j. niemiecki 

 

8. 
zaj. wojskowe/ 
kosmetologia 

    

Środa 

1. w-f dz. --------------------------- j. polski matematyka    TUS 

2. w-f dz. matematyka wos j. polski TUS 

3. w-f dz. matematyka j. polski biologia WOS 

4. wos j. polski j. angielski matematyka biologia 

5. biologia j. polski j. angielski godz. wych konsul.  

6. pp 
j. niemiecki (wojsko)/ 

j. angielski (kosm. + 

o) 

biologia j. polski 
 

 

7. 

j. niemiecki (wojsko 

+ o)/ j. angielski 

(kosm.) 

 

godz. wych konsul. 

 

pp 

  

8. j. niemiecki (kosm.) pp biologia   

czwartek 

1. fizyka j. polski kosmetologia siłownia chł.   siłownia 

2. biologia j. angielski 
kosmetologia/ 

siłownia chł. 
j. polski matematyka 

3. edb biologia j. polski matematyka    j. angielski 

4. godz. wych konsul. j. polski matematyka kosmetologia edb 

5. j. polski biologia j. angielski kosmetologia matematyka 

6. j. polski j. angielski (kosm. + o) j. niemiecki  zaj. wspomagające 
Igor 

 

7. 

j. niemiecki kosmet./ 

j. angielski (wojsko 
+ o) 

  

matematyka 

 
 

8. j. niem. (woj. +o)  godz. wych konsul.   

piątek 

1. w-f ch. w-f chł. W-f chł. ------------------    historia 

2. w-f ch. w-f chł. W-f chł. Historia i społ. j. polski 

3. historia w-f dz. W-f dz. matematyka j. polski 

4. j. polski matematyka historia j. niemiecki siłownia 

5. matematyka historia j. niemiecki j. polski basen 

6. historia 
j. niemiecki (kosm + o.)/ 
zajęcia wojskowe 

zajęcia wojskowe w-f  

7. 
 zaj. wojskowe/ j. 

niemiecki (kosm. +o) 

zajęcia wojskowe 
w-f 

 

8.  zajęcia wojskowe zajęcia wojskowe   



 

OBJAŚNIENIA: 

1. Przedmioty na żółtym tle odbywają się poprzez komunikator Skype. Rozpoczynają się zgodnie z rozkładem 

dzwonków i trwają ok. 30 minut. 

2. Przedmioty na żółtym tle zaznaczone pogrubioną czcionką będą prowadzone przez e-dziennik (e – zeszyty). 

 

3. Podczas trwania nauki zdalnej można kontaktować się z pedagogiem szkolnym pod numerem telefonu: 

608 291 066 w następujących godzinach: 

- poniedziałek: 8.00– 10.45 

- czwartek: 12.15 – 15.15, 

- piątek: 8.00 – 10.45 

 


