
PLAN LEKCJI KLAS I – III W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

  I A 
EDYTA 

 DEMBSKA (132) 

IB 
JOLANTA 

GRABOWSKA(024) 

I C 
AGNIESZKA 

GRONWALD(127) 

I D 
BEATA  

ZYSK (020) 

I E 
EWA 

CHEŁSTOWSKA(132) 

 

P
O
N
IE
D
Z
IA
Ł
E
K

 

 

1. zaj. zintegrowane  język angielski zaj. zintegrowane  

2. zaj. zintegrowane  zaj. zint.(J.K.) język angielski  

3. zaj. zintegrowane  basen(A.G.) zaj. zintegrowane  

4. język angielski  zaj. zint.(A.G.) zaj. zintegrowane  

5.  zaj. zintegrowane   wych. fiz. 

6.  zaj. zintegrowane   zaj. zintegrowane 

7.  zaj. zintegrowane   zaj. zintegrowane 

8.  ed. informat.(110)   zaj. zintegrowane 

9.  wych. fiz.   zaj. zintegrowane 

10.      

 

W
T

O
R

E
K

 

1. zaj. zintegrowane  zaj. zint.(A.G.) zaj. zintegrowane  

2. zaj. zintegrowane  zaj. zint.(J.K.) zaj. zintegrowane  

3. ed. informat. (102)  zaj. zint.(A.G.) religia  

4. zaj. zintegrowane  wych. fiz. zaj. zintegrowane religia ( s. 35) 

5. wych. fiz. zaj. zintegrowane religia basen zaj. zintegrowane 

6.  zaj. zintegrowane   język angielski 

7.  religia   zaj. zintegrowane 

8.  zaj. zintegrowane   wych. fiz. 

9.      

10      

 

Ś
R
O
D
A

 

 

1. wych. fiz.  edu. muz. (103) język angielski  

2. zaj. zintegrowane  zaj. zint.(J.K.) ed.informat.(110  

3. religia  zaj. zint.(A.G.) zaj. zintegrowane  

4. zaj. zintegrowane  zaj. zint.(A.G.) zaj. zintegrowane  

5. zaj. zintegrowane język angielski zaj. dodatk.  wych. fiz.  

6.  zaj. zintegrowane   zaj. zintegrowane 

7.  zaj. zintegrowane   zaj. zintegrowane 

8.  zaj. zintegrowane   ed. informat.(110) 

9.  religia   język angielski 

10.      

 

C
Z

W
A

R
T

E
K

 

1. zaj. zintegrowane  zaj. zint.(A.G.) religia  

2. język angielski  zaj. zint.(J.K.) zaj. zintegrowane  

3. zaj. zintegrowane  zaj. zint.(J.K.) zaj. zintegrowane  

4. zaj. zintegrowane  eduk. inform.(110) zaj. zintegrowane  

5. zaj. dodatk.  język angielski zaj. dodatk. religia 

6.  basen   zaj. zintegrowane 

7.  zaj. zintegrowane   zaj. zintegrowane 

8.  zaj. zintegrowane   basen 

9.  zaj. zintegrowane   zaj. zintegrowane 

10      

 

P
IĄ
T
E
K

 

 

1. zaj. zintegrowane  zaj. zint.(A.G.)  zaj. zintegrowane  

2. zaj. zintegrowane  zaj. zint.(J.K.) zaj. zintegrowane  

3. basen  wych. fiz. zaj. zintegrowane  

4. religia zaj.dodatk. (s. 26) religia wych. fiz. zaj.dodatk. (s. 35) 

5.  wych. fiz.   zaj. zintegrowane 

6.  zaj. zintegrowane   zaj. zintegrowane 

7.  zaj. zintegrowane   zaj. zintegrowane 

8.  język angielski    

9.      

10.      

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 I F 
LIDIA 

PLAGA(020) 

IG 
IZABELA 

WĘGROWSKA(024) 

 

1.  zaj. zintegrowane  

2.  zaj. zintegrowane  

3.  ed. informat.(110)  

4.  religia  

5. wych. fiz.   

6. zaj. zintegrowane   

7. religia   

8. zaj. zintegrowane   

9. zaj. zintegrowane   

10.    

1.  wych. fiz.  

2.  zaj. zintegrowane  

3.  zaj. zintegrowane  

4.  język angielski  

5. wych. fiz. zaj. zintegrowane  

6. zaj. zintegrowane   

7. eduk. informat.(s.110)   

8. zaj. zintegrowane   

9. zaj. zintegrowane   

10    

1.  zaj. zintegrowane  

2.  zaj. zintegrowane  

3.  zaj. zintegrowane  

4.  basen  

5.    

6. język angielski   

7. zaj. zintegrowane   

8. zaj. zintegrowane   

9. zaj. zintegrowane   

10.    

1.  wych. fiz.  

2.  zaj. zintegrowane  

3.  zaj. zintegrowane  

4. zaj. dodatk. (s.28) język angielski  

5. basen zaj. zintegrowane  

6. religia   

7. zaj. zintegrowane   

8. zaj. zintegrowane   

9.    

10    

1.  zaj. zintegrowane  

2.  zaj. zintegrowane  

3.  religia  

4.  zaj. zintegrowane  

5. język angielski zaj. dodatk.   

6. zaj. zintegrowane   

7. zaj. zintegrowane   

8. zaj. zintegrowane   

9.    

10.    

 

 

 



 II A 
BARBARA 

SOBOCIŃSKA(130) 

II B 
MAŁGORZATA 

DOMASZEWSKA(130) 

II C 
LIDIA 

OBIEDZIŃSKA(129) 

II D 
MAŁGORZATA 

JANUSZEWSKA(129) 

II E 
BARBARA 

NOWAKOWSKA(128) 

1. zaj. zintegrowane  eduk. informat.(s.110)   

2. język angielski  zaj. zintegrowane   

3. zaj. zintegrowane  zaj. zintegrowane   

4. basen  język angielski   

5. zaj. dodatk.  wych. fiz.  religia wych. fiz. 

6.  zaj. zintegrowane  zaj. zintegrowane religia 

7.  zaj. zintegrowane  zaj. zintegrowane zaj. zintegrowane 

8.  religia  zaj. zintegrowane zaj. zintegrowane 

9.    zaj. zintegrowane. zaj. zintegrowane 

10.      

1. zaj. zintegrowane  religia   

2. zaj. zintegrowane  zaj. zintegrowane   

3. zaj. zintegrowane  zaj. zintegrowane   

4. zaj. zintegrowane  basen  zaj.dodatk. 

5.  zaj. zintegrowane zaj. zintegrowane wych. fiz. zaj. zintegrowane 

6.  basen  zaj. zintegrowane zaj. zintegrowane 

7.  zaj. zintegrowane  język angielski zaj. zintegrowane 

8.  zaj. zintegrowane  eduk. informat.(s.110) język angielski 

9.  język angielski  zaj. zintegrowane  

10      

1. wych. fiz.  zaj. zintegrowane   

2. zaj. zintegrowane  zaj. zintegrowane   

3. zaj. zintegrowane  język angielski   

4. zaj. zintegrowane  wych. fiz. zaj.dodatk.  

5. religia zaj. zintegrowane zaj. zintegrowane wych. fiz.  

6.  zaj. zintegrowane  religia zaj. zintegrowane 

7.  religia  zaj. zintegrowane basen 

8.  zaj. zintegrowane  zaj. zintegrowane zaj. zintegrowane 

9.  wych. fiz.  . zaj. zintegrowane 

10.      

1. zaj. zintegrowane  wych. fiz.   

2. religia  zaj. zintegrowane   

3. zaj. zintegrowane  zaj. zintegrowane   

4. zaj. zintegrowane  religia   

5.  zaj. zintegrowane zaj. zintegrowane  wych. fiz. 

6.  zaj. zintegrowane  zaj. zintegrowane zaj. zintegrowane 

7.  język angielski  zaj. zintegrowane zaj. zintegrowane 

8.  eduk. informat.(s.110)  zaj. zintegrowane język angielski 

9.  zaj. zintegrowane  język angielski eduk. informat.(s.110) 

10      

1. wych. fiz.  zaj. zintegrowane   

2. zaj. zintegrowane  zaj. zintegrowane   

3. zaj. zintegrowane  zaj. zintegrowane   

4. eduk. informat.(s.110)  zaj.dodatk.   

5. język angielski zaj.dodatk. (s.28)  zaj. zintegrowane religia 

6.  zaj. zintegrowane  basen zaj. zintegrowane 

7.  zaj. zintegrowane  zaj. zintegrowane zaj. zintegrowane 

8.  zaj. zintegrowane  zaj. zintegrowane zaj. zintegrowane 

9.      

10.      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 II F 
BOGUSŁAWA 

LENDO (128) 

 

1. zaj. zintegrowane  

2. zaj. zintegrowane  

3. język angielski  

4. zaj. zintegrowane  

5. zaj.dodatk.  

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

1. zaj. zintegrowane  

2. religia  

3. zaj. zintegrowane  

4. wych. fiz.  

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10   

1. zaj. zintegrowane  

2. zaj. zintegrowane  

3. zaj. zintegrowane  

4. religia  

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

1. zaj. zintegrowane  

2. zaj. zintegrowane  

3. basen  

4. zaj. zintegrowane  

5. język angielski  

6.   

7.   

8.   

9.   

10   

1. eduk. informat.(s.102)  

2. zaj. zintegrowane  

3. zaj. zintegrowane  

4. zaj. zintegrowane  

5. wych. fiz.  

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

 

 

 

 

 

 

 



 III  A 
MAGDALENA 

ŻOK (133) 

III B 
HANNA  

BANACH(133) 

III C 
MARIOLA 

WITYŃSKA(114) 

III D 
KATARZYNA 

DZIEKOŃSKA(114) 

III E 
MARZENA 

PRZYBYSZEWSKA(115) 

1.  zaj. zintegrowane religia  wych. fiz. 

2.  ed. informat.(s.110) zaj. zintegrowane  zaj. zintegrowane. 

3.  język angielski ed. informat.(s.102)  zaj. zintegrowane 

4. wych. fiz. zaj. zintegrowane zaj. zintegrowane  zaj. zintegrowane 

5. religia wych. fiz. wych. fiz. język angielski zaj. dodatk.(s.26) 

6. zaj. zintegrowane   zaj. zintegrowane  

7. zaj. zintegrowane   zaj. zintegrowane  

8. zaj. zintegrowane   zaj. zintegrowane  

9.    zaj. zintegrowane  

10.      

1.  religia zaj. zintegrowane  zaj. zintegrowane 

2.  zaj. zintegrowane zaj. zintegrowane  basen 

3.  zaj. zintegrowane basen  zaj. zintegrowane 

4.  zaj. zintegrowane zaj. zintegrowane  religia 

5. język angielski  religia wych. fiz. zaj. zintegrowane 

6. zaj. zintegrowane   religia  

7. zaj. zintegrowane   zaj. zintegrowane  

8. zaj. zintegrowane   zaj. zintegrowane  

9.      

10      

1.  zaj. zintegrowane wych. fiz.  zaj. zintegrowane 

2.  zaj. zintegrowane zaj. zintegrowane  zaj. zintegrowane 

3.  zaj. zintegrowane język angielski  zaj. zintegrowane 

4.  religia zaj. zintegrowane  język angielski 

5. religia  zaj. dodatk. wych. fiz.  

6. zaj. zintegrowane   zaj. zintegrowane  

7. zaj. zintegrowane   zaj. zintegrowane  

8. zaj. zintegrowane   religia  

9. zaj. dodatk.   zaj. zintegrowane  

10.      

1.  zaj. zintegrowane zaj. zintegrowane  ed.informat.(110) 

2.  zaj. zintegrowane zaj. zintegrowane  zaj. zintegrowane 

3.  język angielski zaj. zintegrowane  zaj. zintegrowane 

4. basen zaj. zintegrowane zaj. zintegrowane  wych. fiz. 

5. zaj. zintegrowane wych. fiz.  zaj. zintegrowane religia 

6. język angielski   eduk. informat.(s.110)  

7. zaj. zintegrowane   zaj. zintegrowane  

8. zaj. zintegrowane   zaj. zintegrowane  

9.    zaj. dodatk.  

10      

1.  zaj. zintegrowane zaj. zintegrowane  zaj. zintegrowane 

2.  zaj. zintegrowane zaj. zintegrowane  zaj. zintegrowane 

3.  zaj. zintegrowane zaj. zintegrowane  zaj. zintegrowane 

4.  basen język angielski  język angielski 

5. wych. fiz. zaj.dodatk.  basen  

6. zaj. zintegrowane   język angielski  

7. zaj. zintegrowane   zaj. zintegrowane  

8. ed. informat.(110)   zaj. zintegrowane  

9.      

10.      

 

 

 

 

 

 

 

 



 III F 
SYLWIA 

LUBIEJEWSKA – 

BORYS (115) 

 

1.   

2.   

3.   

4.   

5. zaj. zintegrowane  

6. basen  

7. zaj. zintegrowane  

8. zaj. zintegrowane  

9.   

10.   

1.   

2.   

3.   

4.   

5. religia  

6. zaj. zintegrowane  

7. zaj. zintegrowane  

8. zaj. zintegrowane  

9. wych. fiz.  

10   

1.   

2.   

3.   

4.   

5. język angielski  

6. zaj. zintegrowane  

7. zaj. zintegrowane  

8. zaj. zintegrowane  

9. zaj. dodatk.  

10.   

1.   

2.   

3.   

4.   

5. zaj. zintegrowane  

6. zaj. zintegrowane  

7. ed. informat. (110)  

8. zaj. zintegrowane  

9. religia  

10   

1.   

2.   

3.   

4.   

5. wych. fiz.  

6. zaj. zintegrowane  

7. język angielski  

8. zaj. zintegrowane  

9.   

10.   

 

 

 

 

 

 


