
SZKOŁA PODSTAWOWA 
WAŻNY OD 01.09.2022 r. 

 
  Ps2 A                        GK Ps2 B                     AG Ps2 C                     AK Ps2 D                      ASz 

Po
ni

ed
zi

ał
ek

 

1 zaj. rozwij. kreat.         GK zaj. rozwij. kreat.     AG funk. osob. i społ.  AK zaj. rozwij. kreat.     ASz 

2 zaj. rozwij. kreat.        GK zaj. rozwij. kreat.    AG funk. osob. i społ.  AK zaj. rozwij. kreat.     ASz 

3 zaj. rozwij. kreat.         GK funk. osob. i społ.   AG zaj. rozwij. kreat.   AK zaj. rozwij. kreat.     ASz 

4 funk. osob. i społ.       GK funk. osob. i społ.    AG zaj. rozwij. kreat.   AK WF- basen                 IM 

5 WF- basen                 MC funk. osob. i społ.   AG zaj. rozwij. kreat.   AK zaj. rozwij. kreat.     BW 

6  WF                          IM WF- basen              MC  

W
to

re
k  

1 funk. osob. i społ.       GK zaj. rozwij. kreat.      AG zaj. rozwij. kreat.     AK zaj. rozwij. kreat.     ASz 

2 zaj. rozwij. komun.      GK zaj. rozwij. kreat.      AG zaj. rozwij. kreat.     AK zaj. rozwij. komun.   ASz 

3 zaj. rozwij. kreat.        GK zaj. rozwij. komun.   AG funk. osob. i społ.    AK funk. osob. i społ.   ASz 

4 zaj. rozwij. kreat.        GK WF                            IM zaj. rozwij.komun.   AK religia                        UD 

5 zaj. rozwij. kreat.        DK zaj. rozwij. kreat.     BW WF                          MC WF                             IM 

6 WF basen                   MC  zaj. rozwij. kreat.    BW  

Śr
od

a 

1 zaj. rozwij. kreat.         GK religia                       JM zaj. rozwij. kreat.   AK zaj. rozwij. kreat.     ASz 

2 funk. osob. i społ.       GK zaj. rozwij. kreat.     AG religia                      JM zaj. rozwij. kreat.     ASz 

3 zaj. rozwij. komun.      GK zaj. rozwij. kreat.     AG funk. osob. i społ.  AK zaj. rozwij. kreat.     ASz 

4 WF                             MC funk. osob. i społ.    AG zaj. rozwij. kreat.   AK zaj. rozwij. kreat.     ASz 

5 religia                          UD WF- basen                IM WF                         MC funk. osob. i społ.    ASz 

6 zaj. rozwij. kreat.        BW    

Cz
w

ar
te

k 

1 zaj. rozwij. kreat.         GK funk. osob. i społ.   AG funk. osob. i społ.  AK zaj. rozwij. kreat.     ASz 

2 zaj. rozwij. kreat.         GK funk. osob. i społ.   AG zaj. rozwij.komun. AK    zaj. rozwij. kreat.     ASz 

3 zaj. rozwij. kreat.         GK zaj. rozwij. kreat.   BW zaj. rozwij. kreat.   AK funk. osob. i społ.   ASz 

4 funk. osob. i społ.       GK zaj. rozwij. kreat.    AG WF- basen             MC              funk. osob. i społ.   ASz 

5 WF- basen                 MC zaj. rozwij. kreat.    AG   zaj. rozwij. kreat.      BW 

6  zaj. rozwij. kreat.    AG  WF- basen               IM  

Pi
ąt

ek
 

1 funk. osob. i społ.       GK zaj. rozwij. kreat.     AG religia                      JM funk. osob. i społ.    ASz 

2 funk. osob. i społ.       GK zaj. rozwij. kreat.     AG zaj. rozwij. kreat.    DK funk. osob. i społ.    ASz 

3 zaj. rozwij. kreat.        GK religia                       JM zaj. rozwij. kreat.    AK zaj. rozwij. kreat.     ASz 

4 zaj. rozwij. kreat.        DK WF- basen                IM zaj. rozwij. kreat.    AK religia                        UD 

5 religia                         UD  funk. osob. i społ.   AK WF                             IM 

6     

 
 


