
 

Plan rekolekcji dla klas 1-6 szkoły podstawowej 
5. – 7. marca 2018 r. 

 
  

Klasy I i II szkoły podstawowej / PONIEDZIAŁEK 5 marca i WTOREK 6 marca 2018 r. 

 

1. Uczniowie klas, uczących się na ulicy Jagiełły, przebywają w świetlicy przy ulicy Jagiełły do godziny 

8:45. 

2. Uczniowie klas, które uczą się na ulicy Kostrzyńskiej, przebywają w świetlicy mieszczącej się przy 

bibliotece. 

3. Uczniowie, którzy nie korzystają z opieki świetlicowej przychodzą do szkoły na godz. 8:30 i pod 

opieką wychowawców przebywają w wyznaczonej sali lekcyjnej. 

 

4. 8:45 – wyjście uczniów klas I i klas II do kościoła pod opieką wychowawców 

5. 9.00 – 9:45 – nauka rekolekcyjna dla klas I i II w kościele pw. św. Michała Archanioła 

6. 9.45 – powrót do szkoły 

 

7. 10:00 – 11:45 – spotkanie uczniów klas I i klas II z wychowawcami w klasach 

 

8. 12:00 – wyjście do domu lub świetlicy  

 

 

 

Klasy III i IV  szkoły podstawowej / PONIEDZIAŁEK 5 marca i WTOREK 6 marca 2018 r. 

 

1. Uczniowie korzystający ze świetlicy przebywają tam do godziny 8:30. 

2. Uczniowie, którzy nie korzystają z opieki świetlicowej przychodzą do szkoły na godz. 8:30 i pod 

opieką wychowawców przebywają w sali lekcyjnej. 

 

3. 8.30 – 9:45 – spotkanie uczniów klas III i IV z wychowawcami klasach 

 

4. 9:45 – wyjście uczniów klas III i IV do kościoła pw. św. Michała Archanioła pod opieką 

wychowawców 

5. 10.00 – 10:45 – nauka rekolekcyjna w kościele  

6. 10:45 – powrót do szkoły 

 

7. 11:00 – 12:00 – spotkanie uczniów klas III z wychowawcami w klasach 

 

8. 11:00 – 12:00 – zajęcia rekolekcyjne dla uczniów klas IV w Domu Kultury (opieka wychowawców): 

✓ poniedziałek: projekcja filmu pt. „Jezus” (katecheci) 

✓ wtorek: Droga Krzyżowa śladami Jezusa (katecheci) 

 

9. 12:00 – wyjście do domu lub świetlicy 

 



 

Klasy V i VI  szkoły podstawowej / PONIEDZIAŁEK 5 marca i WTOREK 6 marca 2018 r. 

 

1. Uczniowie korzystający ze świetlicy przebywają w świetlicy klas  4-5 do godziny 8:30. 

2. Uczniowie, którzy nie korzystają z opieki świetlicowej przychodzą do szkoły na godz. 8:30 i pod 

opieką wychowawców przebywają w sali lekcyjnej. 

 

3. 8;30 – 9:45 – spotkanie uczniów klas V z wychowawcami w klasach 

4. 8:30 – 9.45 – zajęcia rekolekcyjne dla uczniów klas VI w Domu Kultury (opieka wychowawców): 

✓ poniedziałek: projekcja filmu pt. „Jezus” (katecheci) 

✓ wtorek: Droga Krzyżowa śladami Jezusa (katecheci) 

 

5. 10:00 – 10:45 – spotkanie uczniów klas VI z wychowawcami w klasach 

6. 10:00 – 10.45 – zajęcia rekolekcyjne dla uczniów klas V w Domu Kultury (opieka wychowawców): 

✓ poniedziałek: projekcja filmu pt. „Jezus” (katecheci) 

✓ wtorek: Droga Krzyżowa śladami Jezusa (katecheci) 

  

7. 10:45 – wyjście uczniów klas V  i VI do kościoła pw. św. Michała Archanioła 

8. 11:00 – 12:00 – nauka rekolekcyjna 

9. 12:00 – wyjście do domu lub świetlicy 

 

 

Środa – 7 marca 2018 r.  – zakończenie rekolekcji – kościół pw. św. Michała Archanioła 

 

1. KLASY IV - VI: 

 

a. 8:30 lekcja do 9:15 

b. Msza św. 9:20 do 10:15 

c. Powrót do szkoły i kontynuacja zajęć 

 

2. KLASY I - III: 

 

a. 8: 30 zajęcia lekcyjne do 10:10 

b. 10:15 – wyjście do kościoła  

c. Msza św. godz. 10:20 do 11:10 

d. Przyjście i kontynuacja zajęć lekcyjnych 

 

 

Legenda: 

kolor niebieski – nauka rekolekcyjna w kościele 

kolor zielony – spotkanie z wychowawcami w klasach 

kolor czerwony – zajęcia rekolekcyjne w Domu Kultury 


