
Wychowawczyni:        Violetta Wirszyc

poniedziałek sala wtorek sala środa sala czwartek sala piątek

8.30-9.50

wczesnoszk. wczesnoszk. wczesnoszk. edukacja wczesnoszk.

wczesnoszk.

wychowanie język wychowanie religia/

fizyczne angielski fizycze 9.50-10.10 etyka

10.05 -11.00 10.05 -11.00 II śniadanie 10.05 -11.00

10.10 -11.00 II śniadanie II śniadanie wychowanie II śniadanie

II śniadanie podwórko podwórko fizyczne podwórko

podwórko

j.niem./ 114,126 11.00-12.15 play 11.00-12.20

j.hiszp. 116,122 and learn edukacja

wczesnoszk.

11.50-13.10 11.50-13.10 s.126 ed.wczesn.

edukacja edukacja 109

6 wczesnoszk. wczesnoszk. 122

1ab 13.05-13.50 126

2ab 13.15-14.00
13.15-14.00 13.15-14.00 13.15-14.00 13.15-14.00 13.15-13.45 13.15-14.00

przerwa obiad

obiadowa obiad obiad obiad obiad

3abc 13.45-14.45

język wychowanie język zajęcia edukacja

angielski fizycze angielski plast. wczesnoszk.

14.50-15.35

etyka (dodatk.)*

Plan zajęć w roku szkolnym 2021-2022

Klasa             3b

obowiązuje od 2 września

122

11.00-11.45

5 11.50-12.35

7 14.00-14.45

edukacja

DS.

edukacja

DS.

3b

religia

* Dla dzieci, których rodzice zadeklarują udział  na zajęciach etyki, stają się one obowiązkowymi, tzn. zapisywana jest w -edzienniku obecność (liczona jest do frekwencji), 

   na koniec I semestru oraz na koniec roku szkolnego uczeń otrzymuje ocenę. W każdym momencie trwania roku szkolnego rodzic może zmienić decyzję dotyczącą udziału 

edukacja

DS.

muzyka 125

109,12

2 126

1 8.30-9.15

2 9.20-10.05

3 10.10-10.55

4

109,122 

126

DS.

język              

angielski

edukacja

j.niem./                           

j.hiszp.



  dziecka w zajęciach religii i etyki. W przypadku złożenia deklaracji o oczestnictwie i na religii i na etyce, dziecko uczęszcza na etykę popołudniu.



sala

126

124
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* Dla dzieci, których rodzice zadeklarują udział  na zajęciach etyki, stają się one obowiązkowymi, tzn. zapisywana jest w -edzienniku obecność (liczona jest do frekwencji), 

   na koniec I semestru oraz na koniec roku szkolnego uczeń otrzymuje ocenę. W każdym momencie trwania roku szkolnego rodzic może zmienić decyzję dotyczącą udziału 

113,126   

116,122



  dziecka w zajęciach religii i etyki. W przypadku złożenia deklaracji o oczestnictwie i na religii i na etyce, dziecko uczęszcza na etykę popołudniu.


