
 

PLAN LEKCJI ROK SZKOLNY 2019/2020 
 

PONIEDZIAŁEK 

 
Nr 

lekcji 
KLASA VIII KLASA VII KLASA VI KLASA V KLASA IV KLASA II KLASA I 

0. logopedia -------- -------- -------- -------- 

1. historia matematyka --------- język polski logopedia edukacja  

wczesnoszkolna 

wychowanie  

fizyczne 

2. wychowanie 

fizyczne 

historia język angielski matematyka język polski edukacja  

wczesnoszkolna 

edukacja  

wczesnoszkolna 

3. język angielski matematyka język polski historia wychowanie 

fizyczne 

edukacja  

wczesnoszkolna 

edukacja  

wczesnoszkolna 

4. matematyka język polski wychowanie 

fizyczne 

język angielski historia edukacja  

wczesnoszkolna 

edukacja  

wczesnoszkolna 

5. język polski wychowanie 

fizyczne 

zajęcia z 

wychowawcą 

zajęcia z 

wychowawcą 
muzyka zajęcia biblioteczne  

z elementami 

biblioterapii 

język angielski 

6. zajęcia  z 

wychowawcą 

język angielski wychowanie 

fizyczne 

muzyka WDŻWR 

 

zajęcia 

dydaktyczno- wyrównawcze  

7. 
 

koło 

dziennikarskie 

wychowanie 

fizyczne 

muzyka WDŻWR    

8. WDŻWR muzyka WDŻWR 
/w I półroczu  

raz w miesiącu/ 

    
doradztwo 

zawodowe 
/raz w miesiącu/ 

9.  WDŻWR WDŻWR 
/w I półroczu  

raz w miesiącu/ 
    

doradztwo 

zawodowe 
/raz w miesiącu/ 



 

WTOREK 

 
Nr 

lekcji 
KLASA VIII KLASA VII KLASA VI KLASA V KLASA IV KLASA II KLASA I 

1. geografia język niemiecki zajęcia korekcyjno - 

kompensacyjne 
matematyka język polski edukacja  

wczesnoszkolna 

język angielski 

2. język niemiecki język angielski matematyka język polski zajęcia z 

wychowawcą 

edukacja  

wczesnoszkolna 

edukacja  

wczesnoszkolna 

3. matematyka geografia język polski wychowanie 

fizyczne 

język angielski edukacja  

wczesnoszkolna 

edukacja  

wczesnoszkolna 

4. chemia język polski geografia język angielski matematyka wychowanie 

fizyczne 

edukacja  

wczesnoszkolna 

5. język polski chemia biologia technika informatyka  wychowanie 

fizyczne 

 

6. wychowanie 

fizyczne 

biologia język angielski informatyka /grupa/ 
 

   

  

zajęcia korekcyjno - kompensacyjne 
 

7. biologia wychowanie 

fizyczne 

informatyka /grupa/ 

 
    

zajęcia terapeutyczno-wychowawcze 

8.  

koło ekologiczne 

informatyka /grupa/ 
 

zajęcia korekcyjno 

– kompensacyjne 

 

 

 

    

 

koło sportowe 

9. zajęcia 

korekcyjno - 

kompensacyjne 
 

      



 

ŚRODA 

 
Nr 

lekcji 
KLASA VIII KLASA VII KLASA VI KLASA V KLASA IV KLASA II KLASA I 

1. fizyka geografia koło języka 

niemieckiego 

matematyka język polski edukacja  

wczesnoszkolna 

edukacja  

wczesnoszkolna 

2. język niemiecki fizyka język polski geografia matematyka edukacja  

wczesnoszkolna 

edukacja  

wczesnoszkolna 

3. język angielski język niemiecki matematyka język polski religia wychowanie 

fizyczne 

edukacja  

wczesnoszkolna 

4. matematyka język  polski historia język angielski wychowanie 

fizyczne 
 

język  angielski religia 

5. język polski historia technika  informatyka /grupa/ 

 

wychowanie 

fizyczne 
 religia 

6. historia religia informatyka /grupa/  
 

zajęcia 

dydaktyczno- wyrówn. 

matematyka 
/co 2 tygodnie/ 

   
zajęcia 

dydaktyczno- wyrówn. 

matematyka 
/co 2 tygodnie/ 

7. zajęcia 

dydaktyczno – wyrównawcze 

matematyka 

zajęcia 

dydaktyczno- wyrówn.  

język polski 
/co 2 tygodnie/ 

zajęcia 

dydaktyczno- wyrówn. 

język polski 
/co 2 tygodnie/ 

zajęcia 

dydaktyczno- wyrówn.  

język polski 
/co 2 tygodnie/ 

  

8. zajęcia 

dydaktyczno – wyrównawcze 

język  polski 

 

     

 

 

 



 

CZWARTEK 

 
Nr 

lekcji 
KLASA VIII KLASA VII KLASA VI KLASA V KLASA IV KLASA II KLASA I 

0. edukacja dla 

bezpieczeństwa 
zajęcia terapeutyczno-wychowawcze -------- -------- 

1. matematyka informatyka  
/grupa / 

religia biologia język  polski edukacja  

wczesnoszkolna 

wychowanie 

fizyczne 

2. informatyka matematyka wychowanie 

fizyczne 

język  polski przyroda edukacja  

wczesnoszkolna 

edukacja  

wczesnoszkolna 

3. język  angielski biologia język  polski wychowanie 

fizyczne 

matematyka zajęcia 

komputerowe 

edukacja  

wczesnoszkolna 

4. chemia język  polski Matematyka wychowanie 

fizyczne 

język angielski religia zajęcia 

komputerowe 

5. język  polski chemia religia plastyka technika 

 
wychowanie 

fizyczne 
logopedia 

6. fizyka religia plastyka  wychowanie 

fizyczne 
logopedia 

 
 

7. religia fizyka   plastyka  

 

 

8.  plastyka     

 

 

 

 

 

 



 

PIĄTEK 

 
Nr 

lekcji 
KLASA VIII KLASA VII KLASA VI KLASA V KLASA IV KLASA II KLASA I 

1. historia matematyka język  polski wychowanie 

fizyczne 

 

przyroda 
 

koło taneczne 

2. wiedza o 

społeczeństwie 

wychowanie 

fizyczne 

matematyka język polski język angielski religia edukacja  

wczesnoszkolna 

 

3. religia zajęcia z 

wychowawcą 

historia matematyka język polski język angielski edukacja  

wczesnoszkolna 

 

4. wychowanie 

fizyczne 

język polski język angielski religia matematyka edukacja  

wczesnoszkolna 

edukacja  

wczesnoszkolna 

 

5. język polski język angielski wych. fizyczne historia religia edukacja  

wczesnoszkolna 

gry i zabawy z 

elementami 

relaksacji 

 

6. wychowanie 

fizyczne 

zajęcia 

dydaktyczno – 

wyrównawczy   

język angielski 
/co 2 tygodnie/ 

zajęcia 

dydaktyczno – 

wyrównawczy   

język angielski 
/co 2 tygodnie/ 

religia  edukacja  

wczesnoszkolna  
 

 

7.     logopedia          

/z. indywidualne/ 
   

      

 
 


