
PLAN LEKCJI  W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOLECHOWICACH W ROKU SZKOLNYM 2021/22 

Obowiązujący od dnia  01.09.2021 r.   

 

Lp klasa godziny poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

1  

 

 

VIII 

8.00-8.45   chemia geografia    j. polski   j. polski historia  

2 8.55-9.40   j. polski. wos     matematyka matematyka  j. angielski   

3 9.50-10.35 j. angielski  zaj. z wych  chemia   fizyka   matematyka 

4 10.50-11.35  ed. bezpieczeń. historia  religia  wos  religia   

5 11.50-12.35  j. polski fizyka  biologia  j. niemiecki   j. polski  

6 12.40-13.25 wych. fiz matematyka   j. angielski  j. niemiecki   godz.dd 

7 13.30-14.15 wych. fiz  wych. fiz  wych. fiz       informatyka 

8  14.20-15.05        

1  

 

 

VII 

8.00-8.45   j. polski.    matematyka    chemia    historia   j. polski.  

2 8.55-9.40  j. angielski  geografia   geografia   fizyka   matematyka   

3 9.50-10.35   chemia   historia   muzyka religia  religia  

4 10.50-11.35  matematyka  plastyka   matematyka    j. polski.    j. polski. . 



5 11.50-12.35 j. angielski  biologia      j. polski. dor zawodowe   zaj z wychowawcą 

6 12.40-13.25   wych. fiz  fizyka    biologia informatyka  j. angielski   

7 13.30-14.15  wych. fiz   wych. fiz  wych. fiz   j. niemiecki    

8      godz.dd  j. niemiecki  

1  

VI 

8.00-8.45  j. angielski    wdż biologia    matematyka  matematyka 

2 8.55-9.40 matematyka   matematyka  j. polski  j. polski  religia  

3 9.50-10.35 historia  j. polski  muzyka  religia   j. polski  

4 10.50-11.35 geografia  plastyka  j. polski  historia  j. angielski  

5 11.50-12.35 j. angielski  technika  wych fizyczne  wych fizyczne   zaj z wychowawcą   

6 12.40-13.25   wych fizyczne    informatyka  wych fizyczne   

7 13.30-14.15        

           

1  

 

 

V 

8.00-8.45  matematyka  wdż   historia  matematyka  j. angielski 

2 8.55-9.40 geografia  j. polski  religia  religia  j. polski  

3 9.50-10.35 j. polski   zaj. z wychowawca matematyka  j. polski  j. angielski  

4 10.50-11.35 historia  j. polski  j. angielski  muzyka    matematyka 



5 11.50-12.35 biologia  technika   wych fizyczne  wych fizyczne   plastyka  

6 12.40-13.25    wych fizyczne  informatyka    wych fizyczne  

 7 13.30-14.15       

8        

 

 

1  

 

III 

8.00-8.45 ed zintegrowana 
 

ed zintegrowana  religia religia religia  

2 8.55-9.40 ed zintegrowana     ed zintegrowana   ed zintegrowana  ed zintegrowana  ed zintegrowana  

3 9.50-10.35  ed techniczna  j. angielski  ed zintegrowana ed zintegrowana  ed zintegrowana   

4 10.50-11.35 ed muzyczna .  ed informatyczna  wych fizyczne  wych fizyczne  ed zintegrowana  

5 11.50-12.35     ed plastyczna   zaj rozwijające z j. 

angielskiego 
 j. angielski  wych fizyczne  

6 12.40-13.25     zajęcia matematyka 

wokół nas    
    

7 13.30-14.15  
 

       

1  
 
 
II 

8.00-8.45 ed zintegrowana ed zintegrowana religia ed zintegrowana j. angielski  

2 8.55-9.40  ed zintegrowana  .ed zintegrowana ed zintegrowana   ed zintegrowana  ed zintegrowana  

3 9.50-10.35  j. angielski  religia  ed zintegrowana ed zintegrowana   ed zintegrowana  



4 10.50-11.35  ed muzyczna. ed informatyczna   wych fizyczne  wych fizyczne  ed zintegrowana  

5 11.50-12.35   ed plastyczna     zaj rozwijające   z j. 

angielskiego 
   wych fizyczne  

6 12.40-13.25     zajęcia matematyka 

wokół nas  
    

7 13.30-14.15  

 

     

1 

 I 
 

8.00-8.45 ed zintegrowana ed zintegrowana ed zintegrowana ed zintegrowana  ed zintegrowana  

2 8.55-9.40  ed zintegrowana ed zintegrowana  ed zintegrowana   ed zintegrowana  ed zintegrowana  

3 9.50-10.35  ed zintegrowana  religia  ed zintegrowana  ed zintegrowana zajęcia przyrodnicze  

4 10.50-11.35  j. angielski j. angielski   wych fizyczne  wych fizyczne  ed muzyczna  

5 11.50-12.35 ed. informatyczna      religia   wych fizyczne  

6 12.40-13.25          

1 

0 
 

8.00-9.00 E Lato E Lato E Lato E Lato E Lato  

2 9.00-10.00 E Lato E Lato E Lato E Lato E Lato  

3 10.00-11.00 E Lato E Lato E Lato E Lato E Lato  

4 11.00-12.00 E Lato E Lato E Lato E Lato E Lato  

5 12.00-13.00 E Lato/ B Grzesiak E Lato E Lato/L. Jończak E Lato E Lato   

6 13.00-13.30 L. Jończak     B. Grzesiak  

 



 

      


