
4     sala  24 5a       sala  28 5b    sala    29 6  sala  26 7      8a       sala  25 8b  sala     27

Poniedziałek

1 matematyka technika j. polski j. angielski  26/27 Matematyka  świetlica biologia informatyka
2 w-f religia matematyka matematyka Informatyka  30 j. angielski j. angielski

3 j. angielski  24/28 w-f religia j. polski j. polski  30 matematyka biologia
4 j. polski biologia w-f religia w-f historia matematyka
5 godz z wychowawcą matematyka biologia w-f godz z wychowawca 26 religia J. polski
6 Religia 26 w-f W-f 
7 wos religia
8                                wos

Wtorek

1 j. polski j. angielski j. polski historia Chemia   30 geografia fizyka
2 przyroda j. polski geografia j. polski Matematyka 30 chemia j. angielski

3 w-f j. polski j. angielski religia Geografia 24 matematyka  chemia

4 historia w-f matematyka matematyka j. angielski 28 j. polski religia

5 matematyka matematyka informatyka w-f Religia 26 j. polski matematyka

6 w-f w-f religia j. niemiecki

7 religia j. niemiecki 26 w-f w-f
8 godz z wychowawcą

Środa

1 J. polski matematyka historia matematyka Historia  30 chemia j. polski

2 j.polski historia j. polski Inf/j. ang Fizyka  świetlica matematyka godz z wychowawcą
3 religia informatyka w-f historia w-f j. polski historia
4 matematyka w-f j.angielski geografia Matematyka 28 fizyka wos
5 w-f j. polski matematyka j. polski Biologia 24 historia matematyka
6 Inf/ j. ang j. polski 26 j. angielski j. niemiecki

7 J,ang / inf j.polski  26 w-f w-f

8

Czwartek

1 przyroda religia j. polski matematyka Chemia 30 fizyka biologia

2 technika j. angielski j. polski j. ang/ inf Historia  świetlica matematyka geografia
3 w-f godz z wychowawcą technika j. polski Matematyka 24 informatyka chemia
4 matematyka w-f matematyka j.polski Geografia 28 j. polski matematyka

5 religia matematyka j. angielski w-f Biologia 26 j. niemiecki j. polski

6 j. polski j. angielski 26 j. angielski fizyka

7 j. polski 26 w-f W-f
8 Doradztwo zaw. 26

Piątek

1 matematyka geografia historia godz z wychowawcą j. polski j. niemiecki matematyka

2 j. angielski  24/ 29 j. polski w-f biologia w-f matematyka historia

3 j. polski j. angielski godz z wychowawcą w-f matematyka wos geografia

4 plastyka 24 historia muzyka 29 matematyka fizyka j. polski j.angielski
5 muzyka 29 matematyka plastyka 24 technika J. angielski geografia j. polski
6 plastyka 24  matematyka  30 j. angielski 26/ 28 muzyka 29 edb j. polski
7 muzyka  29 plastyka 26 j. niemiecki 28 biologia edb
8 muzyka 29 plastyka 26
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