HARMONOGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH
SZKOŁA PODSTAWOWA
KLASY 0- 3 ORAZ 4-6
12 marca 2018r.(poniedziałek):
godz. 10.00 – nauka dla klas 0 – 3
Uczniowie mają 2 pierwsze lekcje zgodnie z planem lekcji (8.00- 9.35), z kolei wraz z
wychowawcami udają się do kościoła. Po zakończonych naukach rekolekcyjnych kontynuują
zajęcia zgodnie z planem zajęć.
godz. 11 – nauka dla klas 4-6
Uczniowie mają 3 pierwsze lekcje zgodnie z planem lekcji(8.00- 10.30), następnie pod opieką
wyznaczonych nauczycieli idą do kościoła. Po rekolekcjach uczniowie przychodzą do szkoły
i idą do domu, lub na obiad.
Opieka nauczycieli: A. Matusik (4a ), A. Hojda (4b), A. Mikołajek- Kraus (6a, 6b),
P. Michulec(5a,5b), J.Wagiel (4c)

13 marca 2018r. (wtorek):
godz. 10.00 – nauka dla klas 0 – 3
Uczniowie mają 2 pierwsze lekcje zgodnie z planem lekcji (8.00- 9.35), z kolei wraz z
wychowawcami udają się do kościoła. Po zakończonych naukach rekolekcyjnych kontynuują
zajęcia zgodnie z planem zajęć.
godz. 11 – nauka dla klas 4-6
Uczniowie mają 3 pierwsze lekcje zgodnie z planem lekcji(8.00- 10.30), następnie pod opieką
wyznaczonych nauczycieli idą do kościoła. Po rekolekcjach uczniowie przychodzą do szkoły
i idą do domu, lub na obiad.
Opieka nauczycieli: A. Matusik(4a), A. Hojda (4b), B. Pochopień(4c), M. BanasikStrączek(6a, 6b), P. Michulec(5a, 5b)

HARMONOGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH
ODDZIAŁY GIMNAZJALNE
14 marca 2018r. (środa):
godz. 8.30 - klasy 3 gimnazjalne:
Wyjście spod szkoły do Zespołu Szkół im. Walerego Goetla – Powiatowy Festiwal Nauki.
Opieka nauczycieli: T. Łoboz, A. Habowska, D. Ryczko, L. Stec (odprowadzenie uczniów do
kościoła na rekolekcje około godz.12.45)
W tym dniu klasy 3 nie mają obiadu.
godz. 12.00 – 13.30 nauka dla klas 7 SP, oraz uczniów oddziałów gimnazjalnychklasy 2 i 3.
Klasy 7 i 2 gimnazjalne uczestniczą w lekcjach 1-4 zgodnie z planem zajęć. Uczniowie,
którzy korzystają ze stołówki idą na obiad, następnie wszyscy z opiekunami udają się do
kościoła. Po rekolekcjach młodzież odprowadzana jest pod szkołę i idą do domu.
Opieka nauczycieli: P. Michulec(3A), P. Leśniakiewicz(2B), M. Kubieniec(2D),
P. Staszak(2C, 7a), A. Matusik(7b), J. Kawa(3C,2A), A. Hojda (3B)

15 marca 2018r. (czwartek):
godz. 12.00 – 13.30 nauka dla klas 7 SP, oraz uczniów oddziałów gimnazjalnychklasy 2 i 3.
Klasy 7 i 2, 3 gimnazjalne uczestniczą w lekcjach 1-4 (8.00- 11.20) zgodnie z planem zajęć.
Uczniowie, którzy korzystają ze stołówki idą na obiad, następnie wszyscy z opiekunami udają
się do kościoła. Po rekolekcjach młodzież odprowadzana jest pod szkołę i idą do domu.
Obiad dla uczniów klas 4-6 o godz. 12.25
Opieka nauczycieli: A. Hojda(3C), J. Kawa(2A, 2B), A. Ostruszka- Waryło(3A, 3B),
A. Stopka(7b), P. Staszak(7a, 2C), J. Wągiel (2D)

16 marca 2018r. (piątek):
godz. 12.00 – 13.30 nauka dla klas 7 SP, oraz uczniów oddziałów gimnazjalnychklasy 2 i 3.
Klasy 7 i 2, 3 gimnazjalne uczestniczą w lekcjach 1-4 (8.00- 11.20) zgodnie z planem zajęć.
Uczniowie, którzy korzystają ze stołówki idą na obiad, następnie wszyscy z opiekunami udają
się do kościoła. Po rekolekcjach młodzież odprowadzana jest pod szkołę i idą do domu.
Obiad dla uczniów klas 4-6 o godz. 12.25
Opieka nauczycieli: I. Tokarz(3B, 3C), A. Ostruszka- Waryło(3A), J. Kawa(2A,2B),
B. Kosman(2C,2D), A. Hojda( 7a) A. Matusik(7b)

