
PLAN ZAJĘĆ               

SP OLSZEWNICA 
Motylki i Liski 

Język angielski: piątki 14.30-15.15 
Odbieramy dzieci z przedszkola, i odprowadzamy po zajęciach, lub Rodzice 

odbierają z Domu Wiejskiego. 

Język hiszpański: poniedziałki 16.20-17.05 
Odbieramy dzieci z przedszkola, i odprowadzamy po zajęciach, lub Rodzice 

odbierają z Domu Wiejskiego. 

 

Zajączki 

Język angielski:  

wtorki 14.30-15.15, czwartki 16.20-17.05 
Odbieramy dzieci ze szkoły, i odprowadzamy po zajęciach, lub Rodzice odbierają z 

Domu Wiejskiego. 

Język hiszpański: poniedziałki 16.20-17.05 
Odbieramy dzieci ze szkoły, i odprowadzamy po zajęciach, lub Rodzice odbierają z 

Domu Wiejskiego. 

 



Klasa 1a 

Język angielski:  

wtorki 13.30-14.15 (od razu po lekcjach) 

piątki 15.25-16.10 (od razu po lekcjach) 
Odbieramy dzieci ze szkoły, i odprowadzamy po zajęciach, lub Rodzice odbierają z 

Domu Wiejskiego. 

Język hiszpański: poniedziałki 16.20-17.05 
Odbieramy dzieci ze szkoły, i odprowadzamy po zajęciach, lub Rodzice odbierają z 

Domu Wiejskiego. 

 

Klasa 1b 

Język angielski:  

wtorki 15.25-16.10 (od razu po lekcjach) 

piątki 13.30-14.15 
Odbieramy dzieci ze szkoły, i odprowadzamy po zajęciach, lub Rodzice odbierają z 

Domu Wiejskiego. 

Język hiszpański: poniedziałki 16.20-17.05 
Odbieramy dzieci ze szkoły, i odprowadzamy po zajęciach, lub Rodzice odbierają z 

Domu Wiejskiego. 

 



1c 

Język angielski:  

poniedziałki 13.30-14.15 

czwartki 15.25-16.10 (od razu po lekcjach) 
Odbieramy dzieci ze szkoły, i odprowadzamy po zajęciach, lub Rodzice odbierają z 

Domu Wiejskiego. 

Język hiszpański: poniedziałki 16.20-17.05 
Odbieramy dzieci ze szkoły, i odprowadzamy po zajęciach, lub Rodzice odbierają z 

Domu Wiejskiego. 

             
Klasa 2a i 2b 

Język angielski:  

Poniedziałki 15.25-16.10  

Czwartki 14.30-15.15 
Odbieramy dzieci ze szkoły, i odprowadzamy po zajęciach, lub Rodzice odbierają z 

Domu Wiejskiego. 

Język hiszpański: poniedziałki 16.20-17.05 
Odbieramy dzieci ze szkoły, i odprowadzamy po zajęciach, lub Rodzice odbierają z 

Domu Wiejskiego. 

 



Klasa 3 

Język angielski:  

poniedziałki 14.30-15.15 (od razu po lekcjach) 

czwartki 13.30-14.15 
Odbieramy dzieci ze szkoły, i odprowadzamy po zajęciach, lub Rodzice odbierają z 

Domu Wiejskiego. 

Język hiszpański: wtorki 16.20-17.05 
Odbieramy dzieci ze szkoły, i odprowadzamy po zajęciach, lub Rodzice odbierają z 

Domu Wiejskiego. 

 

Klasa 4 

Język angielski:  

wtorki i czwartki 17.15-18.00 

Język hiszpański: wtorki 16.20-17.05 

 

 
 


