
PLAN LEKCJI 

ROK SZKOLNY 2021/2022 

PONIEDZIAŁEK 

 
Nr 

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

0. zespół dydakt.- 

wyrów /j. polski 
co dwa tygodnie 

zespół dydakt.- 

wyrów. /j. polski 
co dwa tygodnie 

PROJEKT  
koło język angielski 

-------- -------- -------- -------- 

1. biologia chemia  język polski język angielski edukacja 

wczesnoszkolna 

religia  

2. chemia język polski język angielski zajęcia z 

wychowawcą 

edukacja 

wczesnoszkolna 

religia  

3. język polski zajęcia z 

wychowawcą 

zajęcia z 

wychowawcą 

religia edukacja 

wczesnoszkolna 

edukacja  

wczesnoszkolna 

wychowanie 

fizyczne 

4. matematyka język niemiecki religia  język polski wychowanie 

fizyczne 

edukacja  

wczesnoszkolna 

język angielski 

5. fizyka historia wychowanie 

fizyczne 
PROJEKT  

zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze/matematyka 

religia 
/sala nr 8/ 

edukacja 

wczesnoszkolna 

edukacja 

wczesnoszkolna 

6. zajęcia z 

wychowawcą 

fizyka wychowanie 

fizyczne 
PROJEKT  

koło informatyczne 
religia 

/sala nr 8/ 
język angielski edukacja 

wczesnoszkolna 

7.  

WDŻWR 

wychowanie 

fizyczne 

   rewalidacja  

zajęcia z logopedą  

(indywidualna) 

PROJEKT  
koło informatyczne 

edukacja 

wczesnoszkolna 

8. wychowanie 

fizyczne 

 

WDŻWR      

 

 

 



WTOREK 
 

Nr 

lekcji 
KLASA VIII KLASAVII KLASA VI KLASA IV KLASA III KLASA II KLASA I 

0. zajęcia korekcyjno 

kompensacyjne 

PROJEKT  
zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze/matematyka 

-------- --------  

PROJEKT  
koło język angielski 

-------- -------- -------- 

1. język polski koło językowo - 

teatralne 

geografia matematyka koło matematyczne 

"Matematyka 

Olimpijczyka" 

PROJEKT  
zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze/matematyka 

------------ 

2. matematyka  język polski  język angielski przyroda edukacja 

wczesnoszkolna 
/sala nr 25A/ 

wychowanie 

 fizyczne 

religia 

3. historia geografia  język polski język angielski edukacja 

wczesnoszkolna 
/sala nr 25A/ 

edukacja  

wczesnoszkolna 

religia 

4. WOS  język angielski matematyka język polski wychowanie 

fizyczne 

edukacja 

wczesnoszkolna 

 język angielski 

5. wychowanie 

fizyczne 

historia matematyka historia język angielski 
/sala nr 25A/ 

edukacja 

wczesnoszkolna 

edukacja 

wczesnoszkolna 

6. wychowanie 

fizyczne 

matematyka PROJEKT  
koło przyrodnicze 

logopedia (grupowa)  

zajęcia  

wspomagające 
język polski 

logopedia (grupowa) PROJEKT  
koło matematyczne 

edukacja 

wczesnoszkolna 

7. zajęcia  

wspomagające 
język polski 

matematyka     edukacja 

wczesnoszkolna 

8.  PROJEKT  
koło przyrodnicze 

     



ŚRODA 

 
Nr 

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

0. PROJEKT  
koło przyrodnicze 

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 

 
----------- -------- -------- -------- 

1. chemia język polski ---------- PROJEKT  
koło przyrodnicze 

edukacja 

wczesnoszkolna 
logopedia 

(grupowa)  

PROJEKT 
koło język angielski 

----------------------- 

2. język angielski chemia język polski przyroda edukacja 

wczesnoszkolna 

wychowanie 

fizyczne 
PROJEKT  

koło język angielski 

3. język polski geografia język angielski wychowanie 

fizyczne 

edukacja 

wczesnoszkolna 

edukacja 

wczesnoszkolna 
PROJEKT  

 koło matematyczne 

4. geografia wychowanie 

fizyczne 

technika język polski PROJEKT  
koło przyrodnicze  
 

edukacja 

wczesnoszkolna 

edukacja 

wczesnoszkolna 

5. matematyka fizyka historia wychowanie 

fizyczne 
zespół dydakt.- 

wyrównawczy 

j. polski/ matemat 

co 2 tygodnie 

zespół dydakt.- 

wyrównawczy 

j. polski/ matemat 

co 2 tygodnie 

edukacja 

wczesnoszkolna 

6. fizyka biologia wychowanie 

fizyczne 

matematyka    edukacja 

wczesnoszkolna 

 

7. wychowanie 

fizyczne 
PROJEKT  

zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze/matematyka 

biologia technika   PROJEKT  
koło informatyka 

8. edukacja dla 

bezpieczeństwa 

 PROJEKT  
koło matematyczne 

    

 



CZWARTEK 

 
Nr 

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

0. -------- -------- -------- --------- -------- -------- -------- 

1. koło 

matematyczne 

biologia koło matematyczne 

Matematyka wokół 

nas 

 język polski PROJEKT  
koło język angielski 

edukacja 

wczesnoszkolna  

edukacja 

wczesnoszkolna 

2. matematyka matematyka język polski religia język angielski 
/sala nr 25A/ 

wychowanie 

fizyczne 

edukacja  

wczesnoszkolna 

3. język polski język niemiecki matematyka muzyka edukacja 

wczesnoszkolna 

edukacja 

wczesnoszkolna 

edukacja 

informatyczna 

4. język niemiecki język polski muzyka matematyka edukacja 

wczesnoszkolna 

edukacja 

wczesnoszkolna 
logopedia 

(grupowa) 

5.  język angielski muzyka historia wychowanie 

fizyczne 

edukacja 

wczesnoszkolna 

edukacja 

informatyczna 

 

6. język niemiecki język angielski religia wychowanie 

 fizyczne 

edukacja 

informatyczna 
  

7. koło języka 

angielskiego 

wychowanie 

fizyczne 

zajęcia świetlicowe 

koło  języka 

niemieckiego 

 PROJEKT  
koło informatyczne   

8. zajęcia 

wspomagające 
język angielski 

wychowanie 

fizyczne 
PROJEKT  

koło informatyczne 

 

    

 

 

 



PIĄTEK 

 
Nr 

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

0. -------- PROJEKT  
koło matematyczne 

-------- -------- -------- -------- -------- 

1. matematyka matematyka zespół dydakt.- 

wyrównawczy 

 /j. polski 
co dwa tygodnie 

zespół dydakt.- 

wyrównawczy 

 /j. polski 
co dwa tygodnie 

koło muzyczno - 

taneczne 

koło recytatorsko - 

teatralne 

edukacja 

wczesnoszkolna 

2. historia  język polski matematyka matematyka wychowanie 

fizyczne 

edukacja 

wczesnoszkolna 

edukacja  

wczesnoszkolna 

3. WOS informatyka 

 

wychowanie 

fizyczne 

język polski edukacja 

wczesnoszkolna 
/sala nr 8/ 

edukacja  

wczesnoszkolna 

edukacja  

wczesnoszkolna 

4.  język polski religia informatyka język angielski edukacja 

wczesnoszkolna 

edukacja  

wczesnoszkolna 

wychowanie fizyczne 

5. informatyka religia język polski plastyka edukacja 

wczesnoszkolna 

 język angielski wychowanie fizyczne 

6. religia język angielski plastyka informatyka  

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 

 

7. religia plastyka  

zajęcia terapeutyczno-wychowawcze 
 

8.     

 

   

 


