
 PLAN ZAJĘĆ WAŻNY OD 12.09.2022r. 
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1 edu wczesn  edu wczesn  edu wczesn  zaj. wyrówn.  edu wczesn  edu wczesn  

2 edu wczesn  edu wczesn  edu wczesn  edu wczesn  edu wczesn  edu wczesn  

3 edu wczesn  j. angielski  edu wczesn  edu wczesn  edu wczesn  edu wczesn  

4 edu wczesn  muzyka  religia  edu wczesn  edu wczesn  j angielski  

5 j. angielski  wychowanie fiz  j.angielski  religia    plastyka  
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1 edu wczesn  edu wczesn  edu wczesn  edu informatyczna  edu wczesn  religia  

2 edu wczesn  edu wczesn  edu wczesn  edu wczesn  edu wczesn  edu informatyczna  

3 edu wczesn  edu wczesn  edu informatyczna  edu wczesn  edu wczesn  edu wczesn  

4 religia  edu informatyczna  edu wczesn  edu wczesn  j.angielski  edu wczesn  

5   religia    j.angielski  edu informatyczna  edu wczesn  
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1 edu wczesn  edu wczesn  j.angielski  muzyka  edu wczesn  edu wczesn  

2 edu wczesn  edu wczesn  edu wczesn  edu wczesn  edu wczesn  edu wczesn  

3 edu wczesn  edu wczesn  edu wczesn  edu wczesn  edu wczesn  edu wczesn  

4 kółko matemat.  wychowanie fiz  edu wczesn  edu wczesn  edu wczesn  edu wczesn  

5     muzyka  religia  zaj.wyrówn.  zaj.wyr  
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1 edu wczesn  edu wczesn  kółko matemat.  edu wczesn  edu wczesn  edu wczesn  

2 edu wczesn  edu wczesn  edu wczesn  edu wczesn  plastyka  edu wczesn  

3 edu wczesn  edu wczesn  edu wczesn  edu wczesn  edu wczesn  edu wczesn  

4 edu wczesn  religia  edu wczesn  edu wczesn  edu wczesn  religia  

5 religia  kółko informatyczne zaj. wyrówn.    religia  j.angielski  
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1 edu wczesn  wychowanie fiz  edu wczesn  j.angielski  j.angielski  edu wczesn  

2 edu wczesn  edu wczesn  edu wczesn  edu wczesn  religia  edu wczesn  

3 edu wczesn  edu wczesn  edu wczesn  edu wczesn  edu wczesn  edu wczesn  

4 edu informatyczna  j. angielski  edu wczesn  edu wczesn  edu wczesn  edu wczesn  

5 j. angielski    religia  kółko matemat.  edu wczesn    

6             

7             

8             

 


