
Harmonogram organizacji zajęć i dowożenia w dniu 1 kwietnia ( rekolekcje). 

 

W dniu 1 kwietnia odwołane zostają zajęcia dydaktyczne.  

Świetlica w tym dniu pracuje zgodnie z planem.  

Nauczyciele nie pełniący roli wychowawcy klasy pracują w tym dniu w godzinach 8.00 – 

11.00 i pomagają wychowawcom w zapewnieniu bezpieczeństwa, także w trakcie 

przechodzenia przez jezdnię do i z Kościoła.  

W tym dniu odbywać się będą wyłącznie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. 

Opiekę nad uczniami od momentu przyjazdu do szkoły do odjazdu sprawują wychowawcy 

klas, czuwają nad bezpiecznym przemieszczaniem się  uczniów ze szkoły do Kościoła i w 

drodze powrotnej. 

Porządek udziału w rekolekcjach wielkopostnych: 

1. Godz. 9.00  - udział klas 5-8 

2. Godz. 11.00 – udział klas 1-4  

Przed i po rekolekcjach w oczekiwaniu na dowożenie i odwożenie uczniów opiekę nad 

uczniami sprawują wychowawcy klas . Wychowawca klasy pozostaje z uczniami do 

momentu odjazdu do domu. Odprowadza uczniów do autobusu, sprawdza czy wszyscy 

uczniowie wsiedli do autobusu jadącego w odpowiednim kierunku.  

Opiekę wychowawczą nad klasą 7c ( nieobecność wychowawcy) sprawuje p. A. Szuderska 

Harmonogram dowożenia:  

1. Na godz. 8.00 zgodnie z harmonogramem przyjeżdżają klasy 5a,5b,6a,6b,7a 

2. Na godz. 8.45 zgodnie z harmonogramem przyjeżdżają klasy 7b,7c,8a,8b 

3. Na godz. 9.40 zgodnie z harmonogramem przyjeżdżają klasy 1- 4 

Harmonogram odwożenia:  

1. O godz. 10. 05 – klasy 5a,5b,6a,6b,7c  

2. O godz.  10.45 – klasy 7a, 7b,8a,8b 

3. O godz. 12.30 – klasy 1-4, zgodnie z harmonogramem 

 

Przedszkole – dowożenie bez  zmian . odwoże nie o godz. 13.20 i 16.00  

 

Informacje porządkujące  

1. Do Kościoła uczniowie wychodzą z nauczycielem ze szkoły, wychowawca zbiera 

uczniów w klasie, sprawdza obecność i odnotowuje frekwencję w dzienniku.  

2. Po mszy o godz. 9.00 – uczniowie z klas 5a,5b,6a,6b,7c odjeżdżający do domu o godz. 

10.05 kierują się z uczniami na plac przed budynkiem straży do  autobusów.  

3. Pozostałe klasy po udziale w mszach św. wracają do szkoły.  



 


