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csütörtök 0. óra
hétfő 9-10. óra
szerda 7. óra
hétfő 7. óra
folyamatos

5-6. évf.
főgimnázium
5-6. évf.
7-8. évf.
5-8. évf.

hétfő 0. óra
kedd 0. óra
szerda 0. óra
hétfő 7.óra
kedd 0. óra
szerda 0. óra
csütörtök 0. óra
péntek 0. óra
csütörtök 0. óra
kedd 0. óra
csütörtök 0. óra
szerda 0. óra
csütörtök 0. óra
hétfő 8-9. óra

12. évf.
9. évf.
11. évf.
algimnázium
7-8. évf.
7. évf.
11-12. évf.
10-11-12. évf.
10. a
6. évf.
5. évf.
6. évf.
11. évf.
9. évf.

kedd 0. óra
szerda 8. óra

12. évfolyam
11. évfolyam

kedd 0. órában
csütörtök 0. óra
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9.b
9. évf.
9.a
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hétfő 0. óra
kedd 8. óra
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10.a, 11.a
11.a
11.b
9a/6.a, 7.a

csütörtök 7-8.óra

9.a

hétfő 0. óra
kedd 0. óra
kedd 7-8. óra

főgimn. fiú
6-7-8. évf. lány
5-12. évf.

hétfő 8-9. óra
csütörtök 8-9.
csütörtök 7. óra
péntek 8-9. óra

főgimnázium
7-12. évf.
5-6. évf

kedd szervezés alatt

