
§ 1. 
 

W dniu 20 grudnia 2019r. będzie obowiązywał następujący plan zajęć: 
 
Klasy 1-3, przedszkole, 
1. 8.00 – 8.45 edukacja wczesnoszkolna, w tym spotkanie opłatkowe 
    8.45 – 8.55 – przerwa międzylekcyjna pod opieką wychowawcy 
2. 8.55-9.40 edukacja wczesnoszkolna, w tym spotkanie opłatkowe 
9.40 – 10.00 przerwa międzylekcyjna pod opieką wychowawcy 
3. 10.00 – 10.45 –jasełka  na sali gimnastycznej 
10.45 – 11.00 przerwa międzylekcyjna pod opieką wychowawcy 
11.00 – 11.45  – edukacja wczesnoszkolna 

 
 

 1a 1b 2a 2b 3a 3b 
1. edukacja 

wczesnoszkol
na, s11 

edukacja 
wczesnoszkol
na, s16 

edukacja 
wczesnoszkol
na, s18 

edukacja 
wczesnoszkolna 
(G.Małyska), s.17 

Spotkanie 
opłatkowe 
(M.Zuber), s21 

Spotkanie 
opłatkowe 
(I.Drabik), s21 

2. edukacja 
wczesnoszkol
na, w tym 
spotkanie 
opłatkowe 
(J.Mośny), 
s11 

edukacja 
wczesnoszkol
na, w tym 
spotkanie 
opłatkowe 
(B.Poranek), 
s16 

edukacja 
wczesnoszkol
na, w tym 
spotkanie 
opłatkowe 
(K.Guziel), 
s18 

edukacja 
wczesnoszkolna , 
przygotowania do 
spotkania 
opłatkowego 
(G.Małyska), s.17 

3. 10.00 – 10.45 
–jako zajęcia 
z 
wychowawcą 
jasełka  na 
s.gimn. 

10.00 – 10.45 
–jasełka  na 
s.gimn, jako 
zajęcia z 
wychowawcą 

10.00 –10.45 
–jako zajęcia 
z 
wychowawcą  
Jasełka, 
 na s. gimn. 

10.00 – 10.45 –- 
jasełka na sali, 
jako zajęcia z 
wychowawcą, 
s.17 
 

4. edukacja 
wczesnoszkol
na, s11 

edukacja 
wczesnoszkol
na, s16 

j. angielski 
(B.Pastuszak) 
s18 

edukacja 
wczesnoszkolna, 
spotkanie 
opłatkowe 
(M.Mańka), s17 

 
edukacja 
wczesnoszkolna 
- 
Przedstawienie 
– jasełka 
(Marta Zuber 
s.5)  

 
e. 
wczesnoszkoln
a 
Przedstawieni
e – Izabela 
Drabik jasełka 
(s.5) 

 
 
 

Klasy : 4a, 5a, 5b, 5c, 6a 
 
 
8.00 – 8.45 – zajęcia lekcyjne (4a,6a) 
8.45 – 8.55 – przerwa międzylekcyjna 
8.55 – 9.40  - jasełka  na sali gimnastycznej , lekcje wg poniższego planu 
9.40 – 10.00 – przerwa międzylekcyjna pod opieką wychowawcy 
10.00 – 10.45 – zajęcia lekcyjne 
10.45 – 11.00 przerwa międzylekcyjna pod opieką wychowawcy 
11.00 – 11.45 – zajęcia z wychowawcą 
11.45 – 12.00 – przerwa międzylekcyjna, obiad  
12.00 – 12.45  zajęcia lekcyjne (5b, 5c, 6a) 
 



 
 

 4a 5a 5b 5c 6a 
1. T. Olaszewski  

j.polski, s22 
 

   J.Kurzyk 
j.angielski, s6 

2. Jasełka 
(E.Lubosik jako 
zajęcia z 
wychowawcą) 
 

Jasełka 
 (T.Fic  jako 
zajęcia z 
wychowawcą) 

Jasełka 
(B.Owcarz jako 
zajęcia z 
wychowawcą) 

Jasełka 
(M.Paprotny – 
Lech 
 jako zajęcia 
 z 
wychowawcą) 

jasełka 
(J.Kurzyk 
 jako zajęcia  
z wychowawcą) 

3. E. Lubosik 
matematyka 
w tym 
przygotowania 
do spotkania 
opłatkowego, 
s21 

T.Fic  
technika,  
w tym 
przygotowania 
do spotkania 
opłatkowego, 
s17 

B.Owcarz 
historia 
(w tym tradycja 
świat -
przygotowanie 
do spotkania 
opłatkowego), 
s22 

M.Paprotny-
Lech 
j.polski 
(w tym tradycje 
świąteczne, 
przygotowanie 
do spotkania 
opłatkowego), 
s14 

J.Kurzyk 
j. angielski  
(w tym tradycja 
świąt w krajach 
anglojęzycznych
, przygotowania 
do spotkania 
opłatkowego, s6 

4. E. Lubosik 
zajęcia z 
wychowawcą, 
w tym spotkanie 
opłatkowe, s21 

T. Fic  jako 
zajęcia z 
wychowawcą, 
W tym 
spotkanie 
opłatkowe, s19 

B.Owcarz 
zajęcia z 
wychowawcą, 
w tym spotkanie 
opłatkowe, s22 

M.Paprotny – 
Lech 
zajęcia z 
wychowawcą 
tym spotkanie 
opłatkowe, s14 

J.Kurzyk 
zajęcia z 
wychowawcą 
tym spotkanie 
opłatkowe, s6 

5.    B.Pastuszak 
j.angielski, s11 

M.Zaporowska 
zajęcia 
biblioteczne, s6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klasy:  6b, 6c, 7a, 7b, 8a, 8b 
 
8.00 – 8.45 – zajęcia lekcyjne  
8.55 – 9.40  - zajęcia lekcyjne 
9.40 – 10.00 – przerwa międzylekcyjna  
10.00 – 10.45 – zajęcia lekcyjne lub spotkanie opłatkowe, jasełka – 8b 
10.45 – 11.00 przerwa międzylekcyjna pod opieką wychowawcy 
11.00 – 11.45 - jasełka  na sali gimnastycznej (z wyj. 8b) 
11.45 – 12.00 – przerwa międzylekcyjna, obiad  
12.00 – 12.45  spotkanie opłatkowe lub zajęcia lekcyjne 
12.45 - 13.00  - przerwa międzylekcyjna 
13.00 – 13.45 – zajęcia lekcyjne 
 



 
 6b 6c 7a 7b 8a 8b 
1.    K.Kołodziej  

Matematyka 
s.9 

  
 

2. O.Wieloch – 
technika, w tym 
przygotowania 
do spotkania 
opłatkowego, 
s19 

 D.Franiel 
Matematyka, 
s13 

T.Olaszewski 
j.polski, s.9 

 K. Kołodziej 
Matematyka, 
s9 

3. O.Wieloch – 
zaięcia z 
wychowawcą,  
w tym spotkanie 
opłatkowe, s19 

D.Muniowski 
Biologia (w 
zastępstwie 
Roksana 
Morawiec), s13 

j.niemiecki 
(M.Zaporowska, 
s6 

T.Olaszewski, 
j.polski tradycje 
świąteczne, s9 
 

D.Franiel 
Matematyka, 
s18 

10.00 – 10.45 –
- jasełka na 
sali,  
M.Wiśniewska,  

4. 11.00 – 11.45 - 
jasełka  na sali 
gimnastycznej 
(O.Wieloch) 

11.00 – 11.45 - 
jasełka  na sali 
gimnastycznej 
(D.Franiel)  

11.00 – 11.45 - 
jasełka  na sali 
gimnastycznej  
(P.Tomecka – 
Krzywda) 

11.00 – 11.45 - 
jasełka  na sali 
gimnastycznej  
(T.Olaszewski) 

11.00 – 11.45 - 
jasełka  na sali 
gimnastycznej  
Zwyczaje 
świąteczne w 
krajach 
niemieckojęzycz
nych (K.Marek) 

11.00 – 11.45 
zajęcia z 
wychowawcą, 
spotkanie 
opłatkowe, 
(G.Małyska) 
s17 

5.    Biologia (D. 
Muniowski), w 
zast. 
O.Wieloch/ 
R.Morawiec, s22 

D.Franiel  
Matematyka, 
s.18 

P.Tomecka – 
Krzywda 
wychowanie 
fizyczne 
(aktywność 
ruchowa w 
okresie 
świątecznym), 
s13 

zajęcia z 
wychowawcą 
- T. Olaszewski, 
w tym spotkanie 
opłatkowe, s9 

- j.polski 
M.Paprotny – 
Lech, tradycje 
świąteczne, w 
tym spotkanie 
opłatkowe, s14 

K.Barwicka 
biologia 
prawidłowe 
odżywianie w 
okresie świąt, 
s 16 

 
B.Pastuszak 
j. angielski, s11 

D.Franiel – 
zajęcia z 
wychowawcą,  
w tym spotkanie 
opłatkowe, s.18 
 

 
P.Tomecka – 
Krzywda 
Zajęcia z 
wychowawcą, w 
tym spotkanie 
opłatkowe, s13 

 Religia, 
Kinga  
Marek tradycje 
świąteczne,  
w tym spotkanie 
opłatkowe, s14 

 

M.Zaporowska 
j.niemiecki, s6 

 

  
 

    

 
 
 
 
 
 
 
spotkanie opłatkowe w salach 
 

klasa sala            nauczyciel  
 

2a s18  K.  Guziel 

2b s17  G. Małyska 

3a s.22  M.Zuber 



3b s.21  I.Drabik  
  

1a 
 

s. 11 
 

 Joanna Mośny 

1b s.16  B. Poranek 
 

4a 
 

s. 21 E.Lubosik 

5a s.19 T.Fic 

5b s.22 B.Owcarz 
 

5c s. 14 M. Paprotny-Lech 

6a s.6 J.Kurzyk 
 

6b s.19  O. Wieloch 

6c s.18 D.Franiel 

 
 

§ 2. 
 

Nauczyciele zobowiązani są do wpisania powyższego planu do dziennika oddziału  
z wyprzedzeniem. 

 
 

§ 3. 
Nauczyciele nie przydzieleni do klas przychodzą do pracy w godzinach 

wyznaczonych przez stały plan zajęć. Nauczyciele, którzy wg powyższego 
harmonogramu mają mniej zajęć niż wg przydziału, pozostają w gotowości,  

by zapewnić właściwą opiekę w świetlicy szkolnej. 
 

 
§ 4.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 7a s.13  mgr P. Tomecka - Krzywda 

 7b s.9  T.Olaszewski 

 8a s.14  M.Paprotny - Lech 

 8b s.17   G.Małyska 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


