
 

Komunikat dyrektora Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa nr 1 

 i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej  

w sprawie organizacji szkolnych rekolekcji wielkopostnych 

dla UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 1 

 
W związku  z organizacją w dniach 3,4,5 kwietnia 2017 r.,tj. poniedziałek, 

wtorek i środa, rekolekcji wielkopostnych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 

zmienia się organizację zajęć dla tych uczniów zgodnie z poniższym: 
Etap edukacyjny  Poniedziałek 

3 kwietnia 2017 r. 

Wtorek 

4 kwietnia 2017 r. 

Środa 

5 kwietnia 2016 r. 

 

I 

 

kl. I – III SP 1 

oraz oddział 

przedszkolny 

 

 

lekcje w szkole 

 

wg planu lekcji 

1, 2 lekcja 

8.00- 9.35 

wg planu lekcji 

1, 2 lekcja 

8.00- 9.35 

wg planu lekcji 

1,2,3,4 

8.00- 11.00 
Godz. rozpoczęcia 

nauki lub 

nabożeństwa 

w kościele 

 

 

10.00 

 

 

10.00 

 

11.30 

msza św. 

1. Uczniowie przechodzą ze szkoły do kościoła w sposób 

zorganizowany pod opieką wychowawców klas.  

2. W kościele opiekę nad uczniami sprawują katecheci. 

3. Uczniowie, którzy nie będą uczestniczyć w spotkaniach 

rekolekcyjnych, pozostają pod opieką nauczycieli biblioteki. 

4. Po zakończeniu spotkań czy nabożeństw w kościele dzieci 

odbierane są przez swoich rodziców.  

5. W wyjątkowych sytuacjach, gdy rodzice nie będą mogli odebrać 

dzieci z kościoła, dzieci te zostaną przyprowadzone do szkoły pod 

opieką wyznaczonych nauczycieli. 

 

II 

 

kl. IV-VI SP 1 

 

lekcje w szkole 

wg planu lekcji 

wg planu lekcji 

1, 2,3 lekcja 

8.00- 10.30 

wg planu lekcji 

1, 2,3 lekcja 

8.00- 10.30 

wg planu lekcji 

1, 2,3 lekcja 

8.00- 10.30 

Godz. rozpoczęcia 

nauki lub 

nabożeństwa 

w kościele 

 

 

11.00 

 

 

11.00 

 

11.00 spowiedź 

11.30 msza św. 

1. Uczniowie przechodzą ze szkoły do kościoła w sposób 

zorganizowany pod opieką wychowawców klas.  

2. W kościele opiekę nad uczniami sprawują katecheci. 

3. Uczniowie, którzy nie będą uczestniczyć w spotkaniach 

rekolekcyjnych, pozostają pod opieką nauczycieli biblioteki. 

4. Po zakończeniu spotkań czy nabożeństw w kościele dzieci idą  

do domu. 

 

a) Czas trwania lekcji nie ulega zmianie. 

b) Odwołuje się zajęcia pozalekcyjne. 

c) Uczniowie korzystający ze szkolnej stołówki będą mieli możliwość skorzystania  

z obiadu po spotkaniach rekolekcyjnych w kościele.  

Obiady będą wydawane do godziny 12.45. Jeśli uczeń nie będzie korzystać w tych dniach 

z obiadów, rodzice lub uczeń winien to zgłosić pracownikom stołówki 
d) Zmiana dotycząca organizacji dowozu uczniów na Nowy Świat – nie będzie dowozu spod 

szkoły o godz.14.30. W razie potrzeby (duża ilość uczniów) bus z godziny 12.40 zrobi 2 kursy. 

e) Godziny pracy świetlicy nie ulegają zmianie. 

f) Organizacja zajęć dla uczniów Gimnazjum, nie ulega zmianie. 

g) Nauczyciele, którzy z powodu rekolekcji nie będą mieli planowych lekcji pozostają w szkole 

do dyspozycji dyrektora. 

Zobowiązuję wszystkich wychowawców do przekazania powyższych informacji uczniom  

i ich rodzicom. 


