
GRAFIK ZAJĘĆ WSPOMAGAJĄCYCH

KLASA JĘZYK POLSKI JĘZYK ANGIELSKI MATEMATYKA

8A 8. lekcja czwartek, KO,
s.302

8. lekcja środa, SW,
s.203

1. lekcja środa,
EG, s.302

8B 9. lekcja poniedziałek,
PS, s.301

1. lekcja czwartek, DP,
s.301

1. lekcja czwartek, DM,
s.301

8C 6. lekcja piątek, KO,
s.jęz.

9. lekcja czwartek, SW,
s.212

9. lekcja czwartek, PE,
s.304

8D 1. lekcja wtorek, GT,
s.311

9. lekcja wtorek, BBW,
s.310

9. lekcja poniedziałek,
EB, s.311

8E 8. lekcja piątek, PS,
s.308

6.lekcja środa, IRK,
s.203

8.lekcja, poniedziałek,
EG, s.302

8F 7. lekcja piątek, BD,
s.212

9. lekcja poniedziałek,
KG, s.309

8. lekcja piątek, EB,
s.212

7A 9. lekcja środa, GT,
s.213

9. lekcja środa, SW,
s.211

9. lekcja poniedziałek,
EG, s.308

7B 8. lekcja wtorek, KO,
s.212

9. lekcja czwartek, KG,
s.309 (od listopada)

1. lekcja poniedziałek,
EP, s.212

7C 9. lekcja wtorek, KKT,
s.312

9. lekcja środa, EN,
s.312

9. lekcja piątek EB,
s.312

7D 8. lekcja środa, MS,
s.311

9. lekcja środa, BBW,
s.311

8. lekcja wtorek, AA,
s.310

7F 8. lekcja środa, KKT,
s.302

9. lekcja czwartek, KG,
s.309 (od września)

8. lekcja środa, AA,
s.212

6A 7. lekcja poniedziałek,
KO, s.112

8. lekcja piątek, DP,
s.tech.

1. lekcja piątek, AA,
s.211

6B

5A 1. lekcja piątek, PS,
s.306

8. lekcja piątek, EN,
s.306

8. lekcja wtorek, PE,
s.306

5B 4. lekcja wtorek, MD,
s.112

2. lekcja czwartek, KJ,
214

3. lekcja piątek, PE,
czytelnia (lub 203)

5C 3. lekcja środa, KKT,
s.214

2. lekcja poniedziałek,
KJ, s.214

8. lekcja czwartek, PE,
s.308

5D 4. lekcja środa, MS,
s.307

4. lekcja wtorek, KJ,
s.203

3. lekcja środa, EB,
s.307

4A 2. lekcja środa, PS,
s.214

8. lekcja piątek, KJ,
s.301

8. lekcja piątek, AA,
s.311

4B 3. lekcja wtorek, MD, 3. lekcja środa, BBW, 4. lekcja poniedziałek,



s.112 s.203 SM, s.308

4C 2. lekcja środa, GT,
s.212

1. lekcja wtorek, IRK,
s.techniczna

8. lekcja środa, EG,
s.308

4D 9. lekcja piątek, GT,
s.213

3. lekcja poniedziałek,
EN, s.214

3. lekcja poniedziałek,
MS, s.211

UWAGA! Zmiany!
W tym tygodniu lub w następnym ruszają zajęcia wspomagające z języka polskiego i
matematyki (po 1 godzinie w tygodniu). Gdy skończy się matematyka, wchodzi wtedy język
angielski (w listopadzie). Wyjątek stanowią klasy:
7a - najpierw j.polski i matematyka, potem na miejsce j.pol. wchodzi j.ang.
7f - najpierw j.polski i j.ang., potem na miejsce j.pol. wchodzi matematyka
8d - od 20 września zmiana - j. polski i j. angielski, kontynuacja matematyki od połowy
października
5a - od 20 września zmiana - j. polski i j. angielski, kontynuacja matematyki od połowy
października
4a - od 20 września zmiana - j. polski i j. angielski, kontynuacja matematyki od połowy
października
7c - od 20 września zmiana - matematyka i j. angielski, język polski od listopada
Wychowawcy informują rodziców o terminie i dniu zajęć wspomagających, nauczyciel
prowadzący przypomina o tym uczniom.


