
Informacja na temat organizacji rekolekcji w dniach 17, 18, 19 grudnia  
 

Organizacja rekolekcji w klasach I-III 

 

17, 18, 19 grudnia uczniowie klas I-III przychodzą do szkoły na 8.00 

Poniedziałek: o 8.00 apel porządkowy, następnie zajęcia z wychowawcą, wyjście do kościoła 

o 9.40, powrót ok. 11.30 

Wtorek: o 8.00 rekolekcje w szkole z ks. Andrzejem, następnie do 11.30 zajęcia                                   

z wychowawcą 

Środa: o 8.00 zajęcia z wychowawcą, wyjście do kościoła o 9.40, powrót ok. 11.30 

 

Organizacja rekolekcji w klasach IV-VI 

 

Poniedziałek: uczniowie przychodzą na 10.00 (zaczynamy apelem porządkowym), następnie 

o 10.40 wychodzą do kościoła, powrót ok. 12.10 

Wtorek: uczniowie przychodzą do szkoły na 9.30 i od razu wychodzą do kościoła, powrót ok. 

11.10 

Środa: przyjście do szkoły na 10.30 i od razu wyjście do kościoła, powrót ok. 12.10  

  

Organizacja rekolekcji w klasach VII 

 

Poniedziałek: uczniowie przychodzą na 10.00 (zaczynamy apelem porządkowym), następnie 

zajęcia z wychowawcą, wyjście do kościoła o 11.40, powrót ok. 13.10  

Wtorek: uczniowie przychodzą do szkoły na 10.30 i od razu wychodzą do kościoła, powrót 

ok. 12.10 

Środa: przyjście do szkoły na 11.30 i od razu wyjście do kościoła, powrót ok. 13.10  

 

Organizacja rekolekcji oraz egzaminów próbnych w klasach VIII 

 

Poniedziałek: uczniowie przychodzą na 10.00 (zaczynamy apelem porządkowym), następnie 

zajęcia z wychowawcą, wyjście do kościoła o 11.40, powrót ok. 13.10  

Wtorek: uczniowie przychodzą do szkoły na 8.00, piszą egzamin próbny z języka 

polskiego, po egzaminie o godz. 10.40 wychodzą do kościoła, powrót ok. 12.10 

Środa: uczniowie przychodzą do szkoły na 9.00, piszą egzamin próbny z matematyki, po 

egzaminie o godz. 11.30 wychodzą do kościoła, powrót ok. 13.10  

 

Przypominamy, że w czwartek, po rekolekcjach, czyli 20 grudnia uczniowie klas ósmych 

przystąpią do egzaminu z języka obcego nowożytnego (j. angielski). Plan lekcji w tym dniu 

ulegnie małej zmianie, co zostanie podane w odrębnym komunikacie. 

 

Podczas rekolekcji uczniowie klas 4-8 nie mają lekcji. Mogą się odbywać inne zajęcia, 

zgodnie z indywidualnymi planami nauczycieli.  

Szanownych Nauczycieli zachęcamy do wykorzystania tego czasu na pracę w zespołach 
nauczycielskich, z uczniem zdolnym, konsultacje dla uczniów, zajęcia pozalekcyjne.  

O terminie zaplanowanych spotkań i zajęć decyduje nauczyciel prowadzący.  

 

Z góry dziękujemy Nauczycielom za opiekę nad uczniami podczas rekolekcji,                                  

a Ósmoklasistom życzymy powodzenia na próbnych egzaminach! 

       

       Dyrekcja Szkoły 


