
Ia                                                

Aleksandra Wygryz

Ib                                                    

Natalia Dziewulska     

IIa                                            

Elżbieta Burawska

IIb                                                

Lidia Cieniecka

IIIa                                           

Marzena Karpińska

III b                                  

Monika Wasilewska

1. 8.00 - 8.45 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna

2. 8.50 -9.35 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna

3. 9.40 - 10.25 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna religia edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna

4. 10.30 - 11.15 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna religia edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna

5. 11.40 - 12.25 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna język angielski

6. 12.45 -13.30

1. 8.00 - 8.45 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna basen

2. 8.50 -9.35 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna basen edukacja wczesnoszkolna basen

3. 9.40 - 10.25 religia edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna basen basen edukacja wczesnoszkolna

4. 10.30 - 11.15 edukacja wczesnoszkolna religia basen edukacja wczesnoszkolna basen edukacja wczesnoszkolna

5. 11.40 - 12.25 basen edukacja wczesnoszkolna

6. 12.45 -13.30

1. 8.00 - 8.45 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna

2. 8.50 -9.35 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna język angielski edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna

3. 9.40 - 10.25 edukacja wczesnoszkolna język angielski edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna religia język angielski

4. 10.30 - 11.15 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna język angielski edukacja wczesnoszkolna język angielski religia

5. 11.40 - 12.25 język angielski edukacja wczesnoszkolna

6. 12.45 -13.30

1. 8.00 - 8.45 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna

2. 8.50 -9.35 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna religia

3. 9.40 - 10.25 religia edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna

4. 10.30 - 11.15 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna religia edukacja wczesnoszkolna język angielski edukacja wczesnoszkolna

5. 11.40 - 12.25 edukacja wczesnoszkolna religia edukacja wczesnoszkolna

6. 12.45 -13.30

1. 8.00 - 8.45 edukacja wczesnoszkolna język angielski edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna

2. 8.50 -9.35 edukacja wczesnoszkolna religia edukacja wczesnoszkona edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna

3. 9.40 - 10.25 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna język angielski religia edukacja wczesnoszkolna

4. 10.30 - 11.15 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna język angielski edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna

5. 11.40 - 12.25 język angielski

6. 12.45 -13.30

TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
Obowiązuje od 1 września 2021
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