
  
 

Plan zajęć w Szkole Podstawowej w Grzegorzówce w roku szkolnym 2022/2023 
  

klasa 8 klasa 7 klasa 6 klasa 5 klasa 4 świetlica/biblioteka/PS klasa 3 klasa 2 klasa 1 klasa „0” 
godz. do dyspozycji ucz. 

i rodz. 

p
o

n
ie

d
zi

ał
ek

 

0 logopedia kl.6-8        G.J. 

1 matem./z.rew. U1 
K.SZ. 

j. polski biologia j. polski j. angielski  ed.wczesn wf BW  

2 wos matem j. polski j. polski technika  j. angielski muzyka BW  

3 j.pol./ mat.U1 j. angielski j. polski matem. historia  ed.wczesn ed.wczesn ed.wczesn BW  

4 j. pol. / j. pol U1 informatyka j. angielski technika matem. P ed.wczesn ed.wczesn ed.wczesn BW  

5 j. angielski biologia matem. wf wf BB /Ś 11:45-15:35 z.ind.(Ukraina) ed.wczesn rewalidacja U2-R.B. BW do 12:30  

6 fizyka wf wf   Ś z.ind.(Ukraina) j.angielski zkk covid –BW / logopedia U2-D.T. j. ang. MKM 30 min. 

7 wf fizyka    Ś      

8  wdż    Ś      

w
to

re
k 

0  zkk 6,7 MKŚ    - - - - K.Ś. 30 min. 

1 matematyka 
/z.rew.U1 G.M. 

j. polski geografia j. angielski religia  ed.wczesn ed.wczesn ed.wczesn BW  

2 wos geografia matematyka muzyka muzyka  ed.wczesn. wf ed.wczesn  j. angielski religia BW  9.00-9.30 

3 historia muzyka muzyka religia zrz hist BB ed.wczesn ed.wczesn ed.wczesn BW  

4 geografia j. angielski j. polski matematyka przyroda  ed.wczesn religia ed.wczesn BW  

5 edb matem historia informatyka j. polski P religia/ 
z.ind.(Ukraina) 

wf BW  

6 j. niem./ j.pol. U1 fizyka  wf wf Ś 12:40-15:35   religia BW - 13:30  

7 j. pol./    mat  U1 j. niem.   informatyka Ś   z.kor.komp.U2 - B.W  Ks.M.F. 

8      Ś      

śr
o

d
a 

0  zzw         

1 j. polski // j.pol  U1 biologia religia wf wf  ed.wczesn ed.wczesn j. angielski BW D.T. 

2 j. ang zrz/ mat U1 
zespół 

religia informatyka j. polski j. polski  ed.wczesn ed.wczesn ed.wczesn BW  

3 religia chemia historia matematyka j. polski  ed.wczesn ed.wczesn ed.wczesn BW  

4 wf historia matematyka biologia j. angielski B ed.wczesn plastyka BW MK 

5 chemia wf wf historia matematyka Ś 11:45-15:35 j. angielski zajęcia dodatkowe 
covid MKŚ 

z. rew.U2-R.B.    BW do 12:30  

6 j. niem./  U1 
mat.ind 

geografia zzw zrz  programow.  Ś z.ind.(Ukraina)  z.kor.komp.U2 -B.W. j. angielski JJ,  MKŚ 

7 fizyka j. niem.    Ś   zajęcia dodatkowe covid  
zkk -BW 13:30-14:15 

  

8      Ś      

cz
w

ar
te

k 

0           HS 

1 j. polski/  U1 
z. korek.-komp. MKŚ 

chemia  j. angielski matematyka  ed.wczesn.--
informatyka 

j.angielski ed.wczesn.-zrz religia BW 30 min 

2 matem./  j.pol U1 religia technika j. polski j. angielski  ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn BW  

3 j. angielski j. polski religia geografia religia  ed.wczesn.wf ed.wczesn ed.wczesn. BW  

4 religia j. polski zrz matematyka przyroda P ed.wczesn. religia ed.wczesn. BW  

5 wf matematyka j. angielski zzw j. polski Ś ed.wczesn.-zrz z.dod -covid MKŚ religia BW  

6 historia j. angielski j. polski wf wf Ś religia/ 
z.ind.(Ukraina) 

 zajęcia dodatkowe covid log kl.1- DT/ 
edukacja społ.-emoc. U2-MKŚ 

BW  
 

7 j.pol  U1 wf wf religia  Ś    BW - 13:30 MKM,DT po 30 min 

8   Wdż   Ś     BSZ 

p
ią

te
k 

0          K.Ś. 30 min. 

1 chemia j. polski j. angielski historia matematyka  ed.wczesn. wf ed.wczesn ed.wczesn. BW  

2 biologia matem j. polski j. polski zzw  ed.wczesn ed.wczesn ed.wczesn. BW  

3 j. angielski historia matematyka plastyka plastyka BB ed.wczesn. ed.wczesn ed.wczesn.-informatyka BW  

4 matem./ z. kor.- 
komp. U1 MKŚ 

plastyka plastyka j. angielski j. polski  ed.wczesn. 
zaj.dyd-wyr. 

wf BW  

5 zzw wf wf   Ś z.ind.(Ukraina)  zajęcia dodatkowe  log kl.1 -DT / 
edukacja społ.-emoc. U2-MKŚ 

BW BW - 
13:00 

AK, RB 

6 informatyka  zkk 6-7 MKŚ   Ś   z. dyd. wyr. U2  AK   

7 wf      Ś      

8      Ś     S.B. 


