TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ
obowiązuje od 3 września 2018 r.

WTOREK

Lekcja

PONIEDZIAŁEK

Dzień

ODDZIAŁ SUCHY LAS

Czas trwania
zajęć

0.

7.25 - 8.10

1.

8.15 - 9.00

j. angielski

2.

9.05 - 9.50

3.

9.55 - 10.40

4.

Klasa 1c /s. 103/

Klasa 1d /s. 104/

Klasa 2c /s. 102/

p. Krzyżaniak-Steppa

p. Buchholz

p. Posavec

s.103 historia

s.104 j. niemiecki

historia

s.103 j. polski

j. polski

s.103 j. angielski

10.55 - 11.40

j. polski

5.

11.45 - 12.30

6.

12.35 - 13.20

7.

13.45 - 14 30

informatyka /dz/ *

8.

14.35 - 15.20

informatyka /dz/ *

9.

15.25 - 16.10

* informatyka - każda grupa co drugi tydzień

10.

16-10 - 16.55

0.

7.25 - 8.10

1.

8.15 - 9.00

historia

s.103 edb

s.104 biologia /pr./

s.102

2.

9.05 - 9.50

edb

s.103 historia

s.104 biologia /pr./

s.102

3.

9.55 - 10.40

j. angielski

s.103 wos

s.104 matematyka

s.102

4.

10.55 - 11.40

matematyka

s.103 j. polski

s.104 matematyka

s.102

5.

11.45 - 12.30

l. wychowawcza

s.103 matematyka

s.104 matematyka

s.102

6.

12.35 - 13.20

j. polski

s.103 matematyka

s.104 l. wychowawcza

s.102

7.

13.45 - 14 30

matematyka /pr./

s.103 j. polski /pr./

s.104 matematyka /pr./

s.103 j. polski /pr./

s.104 wf /dz./

hala j. angielski

s.102

8.

14.35 - 15.20

matematyka /pr./

s.103 j. polski /pr./

s.104 matematyka /pr./

s.103 j. polski /pr./

s.104 wf /dz./

hala j. angielski

s.102

j. angielski

s. 102

9.

15.25 - 16.10

10.

16-10 - 16.55

s.101 j. hiszpański

s.102

s.104 j. niemiecki

s.101 j. hiszpański

s.102

s.104 historia i społ.

s.102 historia /pr./

s.101

s.103 j. angielski

s.104 historia i społ.

s.102 historia /pr./

s.101

wok

s.103 j. angielski

s.104 j. polski

s.102

wos

s.103 wok

s.104 j. polski

s.102

s.101 wf /ch./

hala informatyka /dz/ *

s.101 wf /ch./

hala j. polski /pr./

s.101 matematyka /pr./

s.102

s.101 wf /ch./

hala informatyka /dz/ *

s.101 wf /ch./

hala j. polski /pr./

s.101 matematyka /pr./

s.102

matematyka /pr./

s.102

* informatyka - każda grupa co drugi tydzień

Klasa 1d /s. 104/

Klasa 2c /s. 102/

p. Buchholz

p. Posavec

Lekcja

Dzień

ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK

Klasa 1c /s. 103/
p. Krzyżaniak-Steppa

Czas trwania
zajęć

0.

7.25 - 8.10

1.

8.15 - 9.00

religia

s.103 etyka

s.104 religia

s.103 etyka

s.104 historia /pr./

s.102 informatyka /pr./

Poznań

2.

9.05 - 9.50

religia

s.103 etyka

s.104 religia

s.103 etyka

s.104 historia /pr./

s.102 informatyka /pr./

Poznań

3.

9.55 - 10.40

geografia

s.103 chemia

s.104 religia

s.102 etyka

s.101

4.

10.55 - 11.40

chemia

s.103 geografia

s.104 religia

s.102 etyka

s.101

5.

11.45 - 12.30

fizyka

s.103 matematyka

s.104 geografia

s.102 chemia

s.101

6.

12.35 - 13.20

matematyka

s.103 fizyka

s.104 geografia

s.102 chemia

s.101

7.

13.45 - 14 30

matematyka

s.103

j. angielski

s.102 wf /ch./

hala

8.

14.35 - 15.20

j. angielski

s.102 wf /ch./

hala

j. angielski

s.102

9.

15.25 - 16.10

10.

16-10 - 16.55

0.

7.25 - 8.10

basen

GOS basen

GOS fizyka /pr./

Poznań

1.

8.15 - 9.00

basen

GOS basen

GOS fizyka /pr./

Poznań

2.

9.05 - 9.50

j. angielski

s.103 j. polski

s.104 fizyka /pr./

Poznań

3.

9.55 - 10.40

j. angielski

s.103 j. polski

s.104

4.

10.55 - 11.40

j. niemiecki

s.103 j. hiszpański /kont./

5.

11.45 - 12.30

j. niemiecki

s.103 j. hiszpański /kont./

6.

12.35 - 13.20

j. polski

7.

13.45 - 14 30

wf /dz./

hala informatyka *

s.101 wf /dz./

8.

14.35 - 15.20

wf /dz./

hala informatyka *

s.101 wf /dz./

9.

15.25 - 16.10

* informatyka - co drugi tydzień

10.

16-10 - 16.55

0.

7.25 - 8.10

1.

8.15 - 9.00

j.angielski *

s.103 j.angielski *

2.

9.05 - 9.50

j. angielski *

s.103 j. angielski *

3.

9.55 - 10.40

4.

s.104 j. niemiecki

s.103 j. hiszpański /kont./

s.104 j. polski

s.104 j. niemiecki

s.103 j. hiszpański /kont./

s.104 j. polski

s.101 j. angielski

s.102
s.102

s.104 geografia

s.103 chemia

s.102

hala informatyka *

s.101 geografia

s.103 chemia

s.102

hala informatyka *

s.101

chemia

s.102

przyroda

s.102

przyroda

s.102

* informatyka - co drugi tydzień
fizyka /pr./

Poznań

s.103 matematyka

s.104 fizyka /pr./

Poznań

s.103 matematyka

s.104

biologia

s.103 l. wychowawcza

s.104 j. angielski

s.102

10.55 - 11.40

matematyka

s.103 biologia

s.104 matematyka

s.102

5.

11.45 - 12.30

matematyka

s.103 j.angielski *

s.104 j. angielski *

s.104 matematyka

s.102

6.

12.35 - 13.20

j. hiszp. /od podst./

j. angielski *

s.104 j. angielski *

s.104 biologia /pr./

7.

13.45 - 14 30

j. hiszp. /od podst./

s.104 j. angielski *

s.104 biologia pr. s. 102 | wos pr. s. 101 | inform. pr. Poznań

8.

14.35 - 15.20

* j. angielski - każda grupa co drugi tydzień

9.

15.25 - 16.10

s.103
s.103

j. angielski *

* j. angielski - każda grupa co drugi tydzień

s.102 wos /pr./

s.101

biologia pr. s. 102 | wos pr. s. 101 | inform. pr. Poznań

