
PLAN LEKCJI OBOWIĄZUJE OD 06.02.2023  DO 

I A I B I C ID IIA IIB
PRZEDMIOT SALA PRZEDMIOT SALA PRZEDMIOT SALA PRZEDMIOT SALA PRZEDMIOT SALA PRZEDMIOT

1 historia i teraźniejszość -p.Greczko 20 religia -p.Wasiak 17 historia pod -p.Dyczewska 26 --- / gr język rosyjski -p.Fido 16 historia roz -p.Józefowicz

2 język polski pod -p.Demska 16 język polski roz -p.Butrym 17 historia i teraźniejszość -p.Greczko 20 fizyka pod -p.Andrulonis 22 matematyka roz -p.Wierzchowska 23 historia roz -p.Józefowicz

3 historia i teraźniejszość -p.Greczko 4 język polski roz -p.Butrym 17 chemia pod -p.Drożyner 24 język polski pod -p.Demska 16 historia pod -p.Dyczewska 26 matematyka pod -p.Wierzchowski

4 historia pod -p.Greczko 4 historia roz -p.Józefowicz 19 historia pod -p.Wasiak 18 język polski pod -p.Demska 16 język angielski roz gr1 (całość) -p.Cieślak 24 zajęcia z wychowawcą -p.Kmiecik

5 matematyka roz -p.Wierzchowski 25 fizyka roz -p.Andrulonis 22 zaj sp. chł-p.Klukowski/zaj sp. dz-p.Krusińska historia i teraźniejszość -p.Greczko 4 język polski pod -p.Barczak 16 biologia pod -p.Linkiel

6 matematyka roz -p.Wierzchowski 25 --- / gr język niemiecki -p.Zawadka 27 zaj sp. chł-p.Klukowski/zaj sp. dz-p.Krusińska biologia roz -p.Linkiel 20 zajęcia klubu biznesu -p.Wierzchowska 23 religia -ks.Sobiecki

7 j. angielski gr1-p.Kmiecik / j. angielski gr2-p.Cieślak 15/24 geografia roz -p.Śmierzyńska 26 religia -ks.Sobiecki 4 fizyka pod -p.Andrulonis 22 podst przedsiębiorczości -p.Wierzchowska

8 religia -p.Wasiak/ matematyka W-p.Wierzchowska 17/ 23 wdżwr-p.Kamińska 15 religia -ks.Sobiecki 4

9 --- / zajęcia R -p.Fido

10

1 grB fiz pod -p.Sieczkowska/ grP geog pod-p.Śmierzyńska 22/26 matematyka pod -p.Wilczyński 15 język polski pod -p.Barczak 16 chemia roz -p.Bujno 21 język angielski gr1 (całość) roz -p.Cieślak 24 --- / gr j. niemiecki -p.Zawadka

2 grB geog. roz -p.Śmierzyńska /grP fizyka roz-p.Czapski 26/22 historia roz -p.Józefowicz 19 język polski pod -p.Barczak 16 chemia roz -p.Bujno 21 język angielski gr1 (całość) roz -p.Cieślak 24 --- / gr j. niemiecki -p.Zawadka

3 religia -ks.Sobiecki 16 wf chł.- p.Kraśniewski /wf dziew.-p.Jańczuk biologia pod -p.Bartysiak 20 wf chłop. -p.Kraśniewski / wf dziew -p.Krusińska geografia roz -p.Śmierzyńska 26 j. angielski gr2 (całość) -p.Kmiecik

4 j.angielski roz gr1-p.Kmiecik /j.angielski roz gr2-p.Cieślak 15/24 chemia pod -p.Bujno 21 zaj klubu wojsk-p.Kraśniewski /informat gr2-p.Sauter św /3 matematyka pod -p.Doktór 17 matematyka roz -p.Wierzchowska 23 język polski roz -p.Barczak

5 j.angielski roz gr1-p.Kmiecik /j.angielski roz gr2-p.Cieślak 15/24 geografia pod -p.Śmierzyńska 26 matematyka pod -p.Wierzchowska 23 język polski pod -p.Demska 17 chemia pod -p.Bujno 21 język polski roz -p.Barczak

6 matematyka roz -p.Wierzchowski 25 informat. gr2 -p.Wilczyński /gr j.niemiecki-p.Zawadka 3/26 wf chłop -p.Kraśniewski / wf dziew -p.Jańczuk zaj klubu ekologicznego -p.Bujno 21 wf chlop -p.Lewko / wf dziew -p.Klukowski WOS roz -p.Ołyński

7 gr j.niemiecki -p.Zawadka /gr j.rosyjski -p.Fido 26/22 zaj kl ekonom-p.Wierzchowska/ zaj kl dzien-p.Demska 23/16 edukacja wojskowa -p.Kraśniewski 4 --- / gr język rosyjski -p.Fido 22 religia -ks.Sobiecki 3 historia roz -p.Józefowicz

8 wf chłop. -p.Lewko / wf dziew. -p.Jańczuk wdżwr-p.Kamińska 15 zajęcia z wychowawcą -p.Kraśniewski 4 religia -ks.Sobiecki 16 informatyka gr1 -p.Sauter /gr j.rosyjski-p.Fido 3/22 zaj kl dzien-p.Demska/zaj kl ekonom-p.Wierzchowska

9 wdżwr-p.Kamińska / zajęcia R -p.Fido 15 /gab ped

10 religia chrześcijan baptystów -p.Drozd

11 religia chrześcijan baptystów -p.Drozd

1 historia i teraźniejszość -p.Greczko 15 język polski roz -p.Butrym 17 j.angielski gr6-p.Brzozowska/ j.ang. gr7-p.Cieślak 18/24 chemia roz -p.Bujno 21 --- / gr j. niemiecki -p.Zawadka 27 wf chłop -p.Lewko /wf dziew -p.Jańczuk

2 historia pod -p.Greczko 15 biologia pod -p.Bartysiak 23 j.angielski gr6-p.Brzozowska/ j.ang. gr7-p.Cieślak 18/24 matematyka pod -p.Doktór 25 informat gr2-p.Sauter /gr j.niemiecki-p.Zawadka 3/27 wf chłop -p.Lewko /wf dziew -p.Jańczuk

3 informat gr2-p.Sauter / gr j. rosyjski -p.Fido 3/ stoł histora i teraźniejszość -p.Greczko CM zaj sport chł-p.Klukowski/ zaj sport dz-p.Krusińska gr j.niemiecki-p.Zawadka / gr j.rosyjski -p.Fido św / stoł biologia pod -p.Linkiel 20 matematyka pod -p.Wierzchowski

4 zaj klubu progr-p.Sauter/ zaj klubu biznes-p.Wierzchowska 3/23 język polski roz -p.Butrym 17 historia i teraźniejszość -p.Greczko 19 język polski pod -p.Barczak 16 fizyka pod -p.Sieczkowska

5 chemia pod -p.Bujno 21 j.angielski gr5-p.Brzozowska / j.angielski gr3-p.Kmiecik 18/15 historia i teraźniejszoś -p.Greczko 19 język angielski gr4  -p.Cieślak 24 matematyka roz -p.Wierzchowska 23 język polski roz -p.Barczak

6 religia -ks.Sobiecki 4 j.angielski gr5-p.Brzozowska / j.angielski gr3-p.Kmiecik 18/15 matematyka pod -p.Wierzchowska 23 język angielski gr4 -p.Cieślak 24 chemia roz -p.Bujno 21 język polski roz -p.Barczak

7 język polski pod -p.Demska 27 matematyka pod -p.Wilczyński 25 język polski pod -p.Barczak 16 biologia roz -p.Linkiel 20 j. angielski w biznesie -p.Cieślak 24 geografia pod -p.Andrulonis

8 zajęcia z wychowawcą -p.Demska 27 zajęcia z wychowawcą -p.Wilczyński 25 historia pod -p.Wasiak 19 zajęcia z wychowawcą -p.Barczak 16 informatyka całością -p.Sauter

9 wdżwr -p.Kamińska 17 wdżwr -p.Kamińska

10
11

1 wdżwr-p.Kamińska 4 język polski pod -p.Barczak 16 biologia roz -p.Linkiel 20 geografia roz -p.Śmierzyńska 26 chemia pod -p.Drożyner

2 matematyka roz -p.Wierzchowski 25 wf chł.- p.Kraśniewski /wf dziew.-p.Jańczuk WOS roz -p.Józefowicz 19 wf chł.- p.Kraśniewski /wf dziew.-p.Krusińska biologia pod -p.Linkiel 20 język angielski gr2 (całość) -p.Kmiecik

3 biologia pod -p.Linkiel 20 wf chł.- p.Kraśniewski /wf dziew.-p.Jańczuk matematyka pod -p.Wierzchowska 23 wf chł.- p.Kraśniewski /wf dziew.-p.Krusińska język angielski roz gr1 (całość) -p.Cieślak 24 język angielski gr2 (całość) -p.Kmiecik

4 grB geog. roz -p.Śmierzyńska /grP fizyka roz-p.Czapski 26/22 język polski roz -p.Butrym 17 fizyka pod -p.Andrulonis 19 informatyka (całość) 3 matematyka roz -p.Wierzchowska 23 WOS roz -p.Ołyński

5 informat gr1-p.Sauter / gr j. niemiecki -p.Zawadka 3/CM edukacja dla bezpieczeństwa -p.Wysocki 4 geografia roz -p.Śmierzyńska 26 matematyka pod -p.Doktór 25 matematyka roz -p.Wierzchowska 23 matematyka pod -p.Wierzchowski

6 j.angielski roz gr1-p.Kmiecik /j.angielski roz gr2-p.Cieślak 15/24 historia roz -p.Józefowicz 19 informat gr1-p.Sauter/zaj klub. polic-p.Wysocki 3/4 zajęcia z wychowawcą -p.Śmierzyńska 26 podstawy przedsiębioczości -p.Wierzchowska 23 religia -ks.Sobiecki

7 religia -p.Wasiak / zajęcia R -p.Fido 21 zaj sp. chł-p.Klukowski/zaj sp. dz-p.Krusińska język polski pod -p.Demska 18 historia pod -p.Dyczewska 16 -- / gr język rosyjski -p.Pietnoczka

8 --- / zajęcia R -p.Fido zaj sp. chł-p.Klukowski/zaj sp. dz-p.Krusińska historia pod -p.Dyczewska 16 WOS pod -p.Józefowicz 19 -- / gr język rosyjski -p.Pietnoczka

9 zaj sp. chł-p.Klukowski/zaj sp. dz-p.Krusińska

10

1 język polski pod -p.Demska 18 religia -p.Wasiak 24 wf chłopców -p.Kraśniewski /wf dziewcząt-p.Jańczuk wf chłop. -p.Lewko / wf dziew. -p.Klukowski biologia pod -p.Linkiel

2 język polski pod -p.Demska 18 język polski roz - p.Butrym 17 wf chłopców -p.Kraśniewski /wf dziewcząt-p.Jańczuk wf chłop. -p.Lewko / wf dziew. -p.Klukowski chemia pod - p.Drożyner

3 wf chłop. -p.Lewko / wf dziew. -p.Jańczuk język polski roz - p.Butrym 17 edukacja policyjna -p.Wysocki 4 --- / gr język niemiecki -p.Zawadka 27 geografia roz -p.Śmierzyńska 26 język polski roz -p.Barczak

4 wf chłop. -p.Lewko / wf dziew. -p.Jańczuk plastyka -p.Waszak CM edukacja dla bezpieczeństwa -p.Wysocki 4 geografia pod - p.Śmierzyńska 26 język angielski roz gr1 -p.Cieślak 24 matematyka pod -p.Wierzchowski

5 matematyka roz -p.Wierzchowski 25 j.angielski gr5-p.Brzozowska /j.angielski gr3-p.Kmiecik 18/15 plastyka -p.Waszak CM język angielski gr5  -p.Cieślak 24 język polski pod -p.Barczak 16 historia roz -p.Józefowicz

6 edukacja dla bezpieczeństwa -p.Wysocki 4 matematyka pod -p.Wilczyński 23 j.angielski gr6-p.Brzozowska / j.ang gr7-p.Cieślak 18/24 plastyka -p.Waszak CM język polski pod -p.Barczak 16 geografia pod -p.Andrulonis

7 plastyka -p.Waszak CM informat. gr1 -p.Wilczyński /gr j.rosyjski-p.Pietnoczka 3/15 gr j.niem -p.Zawadka / gr j.rosyjski-p.Pietnoczka 27/15 edukacja dla bezpieczeństwa 4 --- / zajęcia R -p.Fido język polski roz -p.Barczak

8 --- / gr język rosyjski 15 gr j.niem -p.Zawadka / gr j.rosyjski-p.Pietnoczka 27/15 --- / zajęcia R -p.Fido wf chłop. -p.Lewko / wf dziew. -p.Jańczuk

9
10

zaj sp chł-p.Klukowski/ zaj sp dz-p.Krusińska/szt. wal-p.Gordziewicz
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PLAN LEKCJI OBOWIĄZUJE OD 06.02.2023  DO 

IIC IID IIIA IIIB IIIC
PRZEDMIOT SALA PRZEDMIOT SALA PRZEDMIOT SALA PRZEDMIOT SALA PRZEDMIOT SALA

19 chemia pod - p.Drożyner 21 gr j.niemiecki -p.Zawadka / gr j.rosyjski -p.Fido 27/16 język angielski gr1 (całość) -p.Cieślak 24 j.angielski gr2 -p.Brzozowska/ j.ang gr3-p.Kmiecik 18/15

19 historia pod -p.Dyczewska 26 informatyka gr2 -p.Sauter / grP chemia pod -p.Drożyner 3/21 język angielski gr1 (całość) -p.Cieślak 24 j.angielski gr2 -p.Brzozowska/ j.ang gr3-p.Kmiecik 18/15 religia -ks.Sobiecki 4

25 j.angielski gr3 -p.Kmiecik / j.angielski gr4 -p.Brzozowska 15/18 grM chemia roz -p.Bujno / grP biologia pod -p.Bartysiak 21/CM grM mat. pod-p.Wierzchowska/grP mat. roz-p.Sieczkowska 23 / 3 historia roz -p.Józefowicz 19 biologia pod -p.Linkiel 20

15 język polski pod -p.Butrym 17 grM chemia roz -p.Bujno /grP matemat roz-p.Doktór 21/23 grM fizyka pod -p.Andrulonis /grP mat roz-p.Sieczkowska 22 / 3 religia -ks.Sobiecki 20 matematyka pod -p.Wierzchowski 25

20 język polski pod -p.Butrym 17 grM matema pod -p.Sieczkowska/grP matema roz-p.Doktór 3/23 geografia pod -p.Śmierzyńska 26 matematyka pod -p.Wierzchowska 27 język polski pod -p.Demska 18

CM geografia roz -p.Śmierzyńska 26 język polski pod -p.Butrym 17 grM chemia roz -p.Bujno /grP matemat roz-p.Sieczkowska 21/3 język polski roz -p.Demska 18 fizyka pod -p.Andrulonis 22

23 zaj sportowe chłop.-p.Paluch / zaj sport. dziew.-p.Krusińska historia pod -p.Józefowicz 19 zajęcia z wychowawcą -p.Sieczkowska 25 --- / zajęcia R -p.Fido --- / gr język niemiecki -p.Zawadka 27

zaj sportowe chłop.-p.Paluch / zaj sport. dziew.-p.Krusińska geografia pod -p.Śmierzyńska 26 historia pod - p.Józefowicz 19 --- / zajęcia R -p.Fido --- / gr język niemiecki -p.Zawadka 27

zaj sportowe chłop.-p.Paluch / zaj sport. dziew.-p.Krusińska

CM biologia pod -Bartysiak 20 podstawy przedsiębioczości -p.Wierzchowska 23 język polski pod -p.Butrym 17 --- / informatyka gr1 -p.Sauter 3 j. angielski gr4 (całość) -p.Szczygieł 18

CM WOS roz -p.Ołyński 3 grM fizyka pod -p.Andrulonis / grP biologia pod-p.Bartysiak 15/20 język polski pod -p.Butrym 17 matematyka pod -p.Wierzchowska 23 j. angielski gr4 (całość) -p.Szczygieł 18

15 WOS roz -p.Ołyński 3 język angielski gr5 (całość) -p.Szczygieł 18 grM chemia roz -p.Bujno / grP fizyka roz z p.Andrulonis 21/22 zajęcia z wychowawcą -p.Wierzchowska 23 wf całością - p.Klukowski /szt. walki-p.Gordziewicz

16 matematyka pod -p.Wilczyński 4 grM matema pod -p.Sieczkowska/ grP fizyka roz-p.Czapski 18 / 20 wf chłop. -p.Klukowski / wf dziew -p.Jańczuk wf chłop. -p.Klukowski / wf dziew -p.Krusińska matematyka pod -p.Wierzchowski 25

16 zaj klubu wojskowego-p.Kraśniewski / informat gr2-p.Sauter 4/3 zajęcia z wychowawcą -p.Butrym CM wf chłop. -p.Klukowski / wf dziew -p.Jańczuk wf chłop. -p.Klukowski / wf dziew -p.Krusińska matematyka (w) -p.Wierzchowski 25

27 język polski pod -p.Butrym 17 --- / wf dziewcząt -p.Klukowski grM biologia roz -p.Linkiel/ grP matemat roz-p.Sieczkowska 20/18 język polski roz -p.Demska 16 historia pod -p.Józefowicz 19

19 wf chłop p.Lewko / wf dziew -p.Krusińska grM biologia roz-p.Linkiel / grP matematyka roz-p.Doktór 20/25 grM chemia roz -p.Bujno / grP matemat roz-p.Sieczkowska 21/18 podstawy przedsiębiorczości -p.Racinowska 17 WOS roz -p.Ołyński 27

16/23 zaj sportowe chł -p.Paluch /zaj sportowe dziew -p.Krusińska gr j.niemiecki -p.Zawadka / gr j.rosyjski -p.Fido 26/22 podstawy przedsiębiorczości -p.Racinowska 17 WOS roz -p.Ołyński 27

zaj sportowe chł -p.Paluch /zaj sportowe dziew -p.Krusińska

zaj sport. chł-p.Paluch / zaj sport dziew-p.Krusińska -- / wf chłop -p.Lewko grM biologia roz -p.Linkiel / grP biologia pod -p.Bartysiak 20/23 --- / informatyka gr2 3 religia -ks.Sobiecki 4

-- / wf chłop -p.Lewko grM biologia roz -p.Linkiel / grP fizyka roz p.Andrulonis 20/22 chemia pod -p.Bujno 21 geografia roz -p.Śmierzyńska 26

19 biologia pod -p.Bartysiak 23 grM chemia roz -p.Bujno / grP matematyka roz-p.Doktór 21/25 grM mat pod-p.Wierzchowska/ grP fizyka roz -p.Andrulonis 18/22 j. polski roz -p.Demska 27 geografia roz -p.Śmierzyńska 26

4 geografia roz -p.Śmierzyńska 26 grM biologia roz-p.Linkiel /grP matematyka roz-p.Doktór 20/25 j. angielski gr1 (całość) -p.Cieślak 24 j.angielski gr2-p.Brzozowska/ j.ang. gr3-p.Kmiecik 18/15 fizyka pod -p.Andrulonis 22

16 fizyka pod -p.Sieczkowska 4 grM biologia roz-p.Linkiel /grP fizyka roz-p.Czapski 20/22 religa -p.Wasiak 25 fizyka pod -p.Andrulonis 26 język polski pod -p.Demska 27

16 matematyka pod -p.Wilczyński 25 grM matemat pod-p.Sieczkowka/grP fizyka roz-p.Czapski CM/22 grM fizyka pod -p.Andrulonis / informatyka gr1-p.Sauter 26/3 biologia pod p.Linkiel 20 język polski pod -p.Demska 27

26 j.angielski gr3 -p.Kmiecik /j.angielski gr4 -p.Brzozowska 15/18 język polski pod -p.Butrym 17 matematyka pod -p.Wierzchowska 23 informatyka całością -p.Sauter 3

3 j.angielski gr3 -p.Kmiecik /j.angielski gr4 -p.Brzozowska 15/18 religia -ks.Sobiecki 4 matematyka (w) -p.Wierzchowska 23 wdżwr -p.Kamińska 17

17 religia -ks.Sobiecki 4

21 WOS roz -p.Ołyński 22 grM matema pod -p.Sieczkowska /infor gr1-p.Sauter 17/3 język polski pod -p.Butrym 25 historia roz -p.Józefowicz 19 język angielski gr4 (całość) -p.Szczygieł 18

15 geografia roz -p.Śmierzyńska 26 język angielski gr5 -p.Szczygieł 18 informatyka gr2-p.Sauter /grP chemia pod -p.Drożyner 3/24 WOS roz - p.Ołyński 22 chemia pod -p.Bujno 21

15 infor. gr1-p.Sauter/zaj klubu polic-p.Wysocki 3/4 język angielski gr5 -p.Szczygieł 18 gr j. niemiecki-p.Zawadka / gr j.rosyjski-p.Pietnoczka 27/26 WOS roz - p.Ołyński 22 historia pod -p.Józefowicz 19

27 zajęcia z wychowawcą -p.Krusińska CM grM biologia roz-p.Linkiel /grP matema roz -p.Doktór 4/25 grM chem roz -p.Bujno /grP matema roz -p.Sieczkowska 21/20 język polski roz -p.Demska 18 edukacja wojskowa -p.Kraśniewski sala gimn

22 język polski pod -p.Butrym 17 historia pod -p.Józefowicz 19 grM chem roz -p.Bujno /grP matema roz -p.Sieczkowska 21/20 język polski roz -p.Demska 18 WOS roz -p.Ołyński 27

17 historia pod -p.Dyczewska 16 grM chemia roz -p.Bujno /fizyka roz -p.Czapski 21/22 wf chł. -p.Klukowski / wf dziew. - p.Jańczuk wf chłop. -p.Klukowski /wf dziew -p.Jańczuk język polski pod -p.Demska 18

15 gr j.niem-p.Zawadka / gr j.ros. -p.Pietnoczka 24/15 WOS pod -p.Józefowicz 19 grM mat. pod-p.Wierzchowska/grP fiz. roz -p.Andrulonis 23/25 religia -ks.Sobiecki 17 WOS roz -p.Ołyński 27

15 gr j.niem-p.Zawadka / gr j.ros. -p.Pietnoczka 24/15 religia -ks.Sobiecki 17 wdżwr -p.Kamińska 18 wdżwr -p.Kamińska 18 edukacja policyjna -p.Wysocki 4

religia -ks.Sobiecki / gr wdżwr -p.Kmińska 17 / 18 wdżwr -p.Kamińska 18

20 chemia pod - p.Drożyner 21 --- / wf dziewcząt -p.Klukowski gr j.niemiecki-p.Zawadka /gr j.rosyjski-p.Fido 27/15 --- / gr język rosyjski -p.Fido 15

21 matematyka pod -p.Wilczyński 23 --- /wf dziewcząt -p.Klukowski religia - p.Wasiak 24 gr j.niemiecki-p.Zawadka /gr j.rosyjski-p.Fido 27/15 --- / gr język rosyjski -p.Fido 15

16 edukacja wojskowa -p.Kraśniewski 22 grM biologia roz -p.Linkiel/grP chemia pod -p.Drożyner 20/21 historia pod - p.Józefowicz 19 język polski roz -p.Demska 18 wf całością -p.Klukowski

25 podstawy przedsiębiorczości -p.Racinowska 21 zaj klubu ekolog.-p.Linkiel/ zaj klubu program.-p.Wilczyński 20/3 język polski pod - p.Butrym 17 fizyka pod -p.Andrulonis 22 wf całością -p.Klukowski

19 matematyka pod -p.Wilczyński 23 język polski pod -p.Butrym 17 grM biologia roz -p.Linkiel / grP fizyka roz -p.Andrulonis 20/22 geografia pod -p.Śmierzyńska 26 podstawy przedsiębiorczości -p.Racinowska 4

22 wf chłopców -p.Lewko / wf dziewcząt -p.Krusińska język polski pod -p.Butrym 17 gr j.niemiecki-p.Zawadka /gr j.rosyjski -p.Pietnoczka 27/15 historia roz -p.Józefowicz 19 geografia roz -p.Śmierzyńska 26

16 wf chłopców -p.Lewko / wf dziewcząt -p.Krusińska geografia pod -p.Śmierzyńska 26 historia roz -p.Józefowicz 19 matematyka pod -p.Wierzchowski 25

edukacja policyjna -p.Wysocki 4 --- / wf chłopców - p.Lewko zajęcia z wychowawcą -p.Wierzchowski 25

zaj sport chł-p.Paluch / zaj sport dziew-p.Krusińska /szt. walki -p.Gordziewicz



PLAN LEKCJI OBOWIĄZUJE OD 06.02.2023  DO 

IV-X IV-Y IV-Z
PRZEDMIOT SALA PRZEDMIOT SALA PRZEDMIOT SALA

religia -ks.Sobiecki 4 zajęcia dodatkowe z j. polskiego -p.Barczak św 1 chemia - p.Bujno biologia-p.Linkiel matemat-p.Sieczkowska

matematyka roz -p.Wierzchowski 25 zaj dod z j.polskiego-p.Barczak / gr j.niem-p.Zawadka św / 27 zaj sp. chł.-p.Klukowski/zaj sp. dz-p.Jańczuk 2 biologia-p.Bartysiak biologia - p.Linkiel chemia-p.Bujno matemat-p.Sieczkowska

grP fizyka roz -p.Andrulonis /grA j.ang w biz -p.Cieślak 22/ św --- / gr język niemiecki -p.Zawadka 27 zaj sp. chł.-p.Klukowski/zaj sp. dz-p.Jańczuk 3 j. polski-p.Barczak

wf chłop -p.Klukowski / wf dziew -p.Jańczuk wf chłop. -p.Klukowski / wf dziew -p.Krusińska gr j.niem -p.Zawadka/ gr j.ros. -p.Pietnoczka 27/26 4 geografia-p.Śmierzyńska j. polski-p.Barczak biologia-p.Linkiel

j.angielski gr1 -p.Kmiecik / j.angielski gr2 -p.Cieślak 15/24 grD hist roz -p.Józefowicz/grM chemia roz-p.Bujno 19/21 religia -ks.Sobiecki CM 5

j.angielski gr1 -p.Kmiecik / j.angielski gr2 -p.Cieślak 15/24 grD j. polski roz -p.Barczak /grM hist pod-p.Wasiak 16/4 historia pod -p.Józefowicz 19 6

matematyka RW -p.Wierzchowski 18 grD j. polski roz -p.Barczak /grM biol. roz-p.Linkiel 16/20 język polski pod -p.Butrym 17 7 j.polski-p.Demska

8 j.polski-p.Demska

9

10

historia roz -p.Józefowicz 19 WOS roz -p.Ołyński 27 1 hit-p.Greczko j.angielski roz-p.Kmiecik j.polski roz-p.Demska

matematyka roz -p.Wierzchowski 25 matematyka pod -p.Wilczyński 27 edukacja wojskowa -p.Kraśniewski 4 2 historia-p.Greczko j.angielski roz-p.Kmiecik j.polski roz-p.Demska

matematyka roz -p.Wierzchowski 25 matematyka pod -p.Wilczyński 27 matematyka pod -p.Sieczkowska 19 3 j.polski roz-p.Demska WOS-p.Józefowicz informatyka-p.Sauter j.niemiecki-p.Zawadka

grP fizyka roz -p.Andrulonis / grA WOS roz -p.Ołyński 22/27 grD hist roz-p.Józefowicz/grM j.polski pod-p.Butrym 19/CM geografia roz -p.Śmierzyńska 26 4 j.polski roz-p.Demska

grP fizyka roz -p.Andrulonis / grA WOS roz -p.Ołyński 22/27 grD hist roz-p.Józefowicz/grM biologia roz-p.Linkiel 19/20 matematyka pod -p.Sieczkowska 18 5 j. rosyjski-p.Fido informat-p.Wilczyński

zajęcia z wychowawcą -p.Fido 22 religia -ks.Sobiecki / zaj dod z j.polskiego-p.Barczak 23/ św j.angielski gr5-p.Kmiecik / j.ang. gr6-p.Cieślak 15/24 6 fizyka-p.Andrulonis podst prz-p.Wierzchowska geog roz-p.Śmierzyńska

j.angielski gr3-p.Cieślak / j.angielski gr4-p.Kmiecik 24/15 7 matemat-p.Wilczyński j. rosyjski -p.Pietnoczka matemat-p.Wierzchowski geog roz-p.Śmierzyńska

zajęcia z wychowawcą -p.Linkiel 20 8 infor -p.Wilczyński historia roz-p.Józefowicz matemat-p.Wierzchowski

9 hist. i teraź-p.Józefowicz

10

11

j. polski pod -p.Barczak 16 matematyka pod -p.Wilczyński 25 geografia roz -p.Śmierzyńska 26 1 j. angielski-p.Kmiecik pod przed-p.Wierzchowska j.rosyjski-p.Fido

matematyka roz -p.Wierzchowski 19 grD j.polski roz-p.Barczak /grM j.polski pod-p.Butrym 16/17 religia -ks.Sobiecki 4 2 fizyka-p.Sieczkowska j. angielski-p.Kmiecik informatyka-p.Wilczyński pod przed-p.Wierzchowska

j.angielski gr1-p.Kmiecik /j.angielski gr2-p.Cieślak 15/24 grD j.polski roz-p.Barczak /grM j.polski pod-p.Butrym 16/17 matematyka pod -p.Sieczkowska 4 3 matemat-p.Wilczyński historia-p.Wasiak

religia -ks.Sobiecki / zajęcia R -p.Fido św/ stoł grD nauka o med-p.Demska/grM chemia roz-p.Bujno 27/21 zajęcia z wychowawcą -p.Jańczuk CM 4 matemat-p.Wilczyński historia-p.Wasiak

wf chłop. -p.Klukowski /wf dziew -p.Jańczuk wf chłop. -p.Klukowski /wf dziew -p.Krusińska język polski pod -p.Butrym 17 5 j.rosyjski-p.Pietnoczka matemat.-p.Wilczyński informat -p.Sauter

wf chłop. -p.Klukowski /wf dziew -p.Jańczuk wf chłop. -p.Klukowski /wf dziew -p.Krusińska język polski pod -p.Butrym 17 6

-- / zajęcia R -p.Fido religia -ks.Sobiecki 4 zaj sp. chł.-p.Klukowski/zaj sp. dz-p.Jańczuk 7 chemia-p.Bujno fizyka-p.Sieczkowska

zaj sp. chł.-p.Klukowski/zaj sp. dz-p.Jańczuk 8 biologia-p.Linkiel

zaj sp. chł.-p.Klukowski/zaj sp. dz-p.Jańczuk 9 WOS roz-p.Ołyński

10

11

gr j.niemiecki-p.Zawadka /j.rosyjski -p.Fido 27/23 --- / j. rosyjski -p.Fido 23 j.ang. gr5-p.Kmiecik /j.ang gr6 -p.Cieślak 15/24 1 informat -p.Wilczyński pod przed-p.Wierzchowska chemia-p.Bujno

gr j.niemiecki-p.Zawadka /j.rosyjski -p.Fido 27/23 --- / j. rosyjski -p.Fido 23 matematyka pod -p.Sieczkowska 17 2 matemat.-p.Wilczyński j. angielski-p.Cieślak j. polski-p.Demska

matematyka roz -p.Wierzchowski 25 grD j.polski roz -p.Barczak /grM chem roz-p.Bujno 16/21 język polski pod -p.Butrym 17 3 matemat.-p.Wilczyński fizyka-p.Sieczkowska j. polski-p.Demska

język polski pod -p.Barczak 16 j. ang. gr3-p.Cieślak /j.angielski gr4-p.Kmiecik 24/15 wf chłop. -p.Klukowski/ wf dziew. -p.Jańczuk 4 matemat roz-p.Wilczyński matematyka-p.Wierzchowski WOS roz-p.Józefowicz

język polski pod -p.Barczak 16 j. ang. gr3-p.Cieślak /j.angielski gr4-p.Kmiecik 24/15 wf chłop. -p.Klukowski/ wf dziew. -p.Jańczuk 5 matemat roz-p.Wilczyński geografia-p.Andrulonis

grP fizyka roz -p.Andrulonis /grA WOS roz-p.Ołyński 25/27 zajęcia dodatkowe z matematyki -p.Wilczyński św matematyka (w) -p.Sieczkowska 20 6 plastyka-p.Waszak j. polski -p.Butrym historia-p.Wasiak

zajęcia dodatkowe z matematyki -p.Wilczyński św edukacja policyjna -p.Wysocki 4 7 j.ang -p.Szczygieł j. polski -p.Butrym geog roz-p.Śmierzyńska

WOS roz -p.Ołyński 27 8 j.ang -p.Szczygieł geog roz-p.Śmierzyńska

zaj fakult przygotow do matury roz z WOS-p.Ołyński 27 9 chemia-p.Drożyner WOS roz-p.Józefowicz

10

historia pod -p.Józefowicz 19 grD j.pol. roz-p.Barczak /grM j.polski pod-p.Butrym 16/17 1 geografia -p.Andrulonis geog roz-p.Śmierzyńska j.angielski-p.Kmiecik j. angielski-p.Cieślak

matematyka roz -p.Wierzchowski 25 grD j.pol. roz-p.Barczak /grM biologia roz-p.Linkiel 16/20 historia pod -p.Józefowicz 19 2 fizyka -p.Andrulonis geog roz-p.Śmierzyńska j.angielski-p.Kmiecik j. angielski-p.Cieślak

matematyka zaj. rozw. -p.Wierzchowski 25 matematyka pod -p.Wilczyński 23 j.angielski gr5-p.Kmiecik /j.ang. gr6-p.Cieślak 15/24 3 plastyka - p.Waszak historia roz-p.Wasiak fizyka-p.Andrulonis

j. polski pod -p.Barczak 16 grD hist. roz-p.Józefowicz /grM hist. pod-p.Wasiak 19/18 gr j.niem.-p.Zawadka /gr j.rosyjski-p.Pietnoczka 27/15 4 j.polski roz-p.Demska

zaj. fakult przygotow do matury z j.ros roz-p.Fido 27 zaj. fakult przygotow do matury z j.ros roz-p.Fido 27 wf chłop. -p.Klukowski / wf dziew. -pJańczuk 5 j.rosyjski-p.Pietnoczka -Zima

zaj sp. chł.-p.Klukowski/zaj sp. dz-p.Jańczuk 6 matematyka-p.Wierzchowski chemia-p.Lnkiel

zaj sp. chł.-p.Klukowski/zaj sp. dz-p.Jańczuk /sz. walki 7 j. angielski-p.Cieślak biologia-p.Linkiel

8

9

10

NI - IB-2 NI - IIC-1 NI - IIIC-1NI - IIA-1 NI - IIB-1NI - IB-1


