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Legenda oznaczeń w planach:
ZDW-j.p. – zespół dydaktyczno-wyrównawczy z języka polskiego
ZDW-mat. - zespół dydaktyczno-wyrównawczy z matematyki
ZTd – zajęcia terapeutyczne- dysleksja-„Ortograffiti”
KK – zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
ZL – zajęcia logopedyczne
ZRK – zajęcia rozwijające kompetencje
ZRU – zajęcia rozwijające umiejętności
K-mat. – kółko matematyczne K-j.p. – kółko z języka polskiego K-j.a. – kółko z języka angielskiego
ZCz – zajęcia czytelnicze ś.-T /ś.-G – zajęcia świetlicowe w budynku w Tarnowie/ w Gościejewie
ś.-dz- zajęcia świetlicowe z grupą dziewczynek; ś.-ch- zajęcia świetlicowe z grupą chłopców; ś.-gr. – zajęcia świetlicowe w grupie
K, M – zajęcia z ścieżki zindywidualizowanej w danej klasie
R-rewalidacja w danej klasie
P –nauczanie indywidualne w domu ucznia kl. 6 P. P.
j.p.VP – język polski indywidualnie w klasie 7a
J – nauczanie indywidualne w szkole z uczniem kl. 5
(B. B.), (B. G.), (W. O.) – zajęcia z udziałem nauczyciela współorganizującego zajęcia dydaktyczne w kl. 5 dla ucznia K. J.

