
REKOLEKCJE 

Poniedziałek 05.03.2018r. 

 

1. GODZINA 830-930  (KLASY 5-7) 

Zbiórka w kościele: 

 kl.5 – p. M. Pietrucha (przyprowadza) 

 kl.6 – p. J. Sowulewska (przyprowadza) 

 kl.7a – p. T. Orciuch (przyprowadza) 

 kl.7b – p. V. Sikora (przyprowadza) 

Od 3-ciej godziny lekcyjnej zajęcia zgodnie z planem. 

 

2. GODZINA 1000-1100 (KLASY 3-4) 

Wyjście ze szkoły o godz.930: 

 kl.3a – p. D. Wyszyńska-Hałat (zaprowadza i przyprowadza) 

 kl.3b – p. A. Król (zaprowadza i przyprowadza) 

            (klasa 3b ma na 1-ej godzinie lekcyjnej zajęcia z p. J. Sobczak zamiast religii) 

 kl.4a – p. W. Hrobaczewski (zaprowadza i przyprowadza) 

 kl.4b – p. A. Kondraciuk (zaprowadza) 

         – p. M. Mojsak (przyprowadza) 

Pani A. Walicka- opieka nad dziećmi, które nie uczestniczą w rekolekcjach. 

Od 4-tej godziny lekcyjnej zajęcia zgodnie z planem. 

 

3. GODZINA 1130-1230  (KLASY 1-2) 

Wyjście ze szkoły o godz.1105: 

 kl.1a – p. M. Jakubowska (zaprowadza i przyprowadza) 

 kl.1b – p. A. Dzierżanowska (zaprowadza i przyprowadza) 

 kl.2 – p. K. Bogucka (zaprowadza i przyprowadza) 

Pani J. Klawe-Guzek- opieka nad dziećmi, które nie uczestniczą w rekolekcjach. 

 

4. GODZINA 1300-1400  (KLASY II-III) 

Wyjście ze szkoły o godz.1230: 

 kl.II – p. M. Pietrucha (zaprowadza) 

 kl.III– p. J. Sowulewska (zaprowadza) 

 

 

UWAGA!!! 
 

Klasy gimnazjalne po rekolekcjach zwolnione są do domu.  

W czasie rekolekcji lekcje religii i zajęcia sportowe są odwołane. 

 

 



REKOLEKCJE 

Wtorek 06.03.2018r. 

 

1. GODZINA 830-930  (KLASY 5-7) 

Zbiórka w kościele: 

 kl.5 – p. M. Pietrucha (przyprowadza) 

 kl.6 – p. I. Sowulewska (przyprowadza) 

 kl.7a – p. T. Orciuch (przyprowadza) 

 kl.7b – p. M. Nowicka (przyprowadza) 

 

Od 3-ciej godziny lekcyjnej zajęcia zgodnie z planem. 

 

2. GODZINA 1000-1100 (KLASY 3-4) 

Wyjście ze szkoły o godz.930: 

 kl.3a – p. D. Wyszyńska-Hałat (zaprowadza i przyprowadza) 

 kl.3b – p. A. Król (zaprowadza i przyprowadza) 

 kl.4a – p. P. Kimula (zaprowadza i przyprowadza) 

 kl.4b – p. M. Miłkowska (zaprowadza) 

         – p. M. Mojsak (przyprowadza) 
 

Pani A. Adamek- opieka nad dziećmi, które nie uczestniczą w rekolekcjach. 

Od 4-tej godziny lekcyjnej zajęcia zgodnie z planem. 

 

3. GODZINA 1130-1230  (KLASY 1-2) 

Wyjście ze szkoły o godz.1105: 

 kl.1a – p. M. Jakubowska (zaprowadza i przyprowadza) 

 kl.1b – p. A. Dzierżanowska (zaprowadza i przyprowadza) 

 kl.2 – p. K. Bogucka (zaprowadza i przyprowadza) 
 

Pani A. Kondraciuk- opieka nad dziećmi, które nie uczestniczą w rekolekcjach. 

 

4. GODZINA 1300-1400  (KLASY II-III) 

Wyjście ze szkoły o godz.1230: 

 kl.II – p. A. Adamek (zaprowadza) 

 kl.III– p. I. Sowulewska (zaprowadza) 

 

 

UWAGA!!! 
 

Klasy gimnazjalne po rekolekcjach zwolnione są do domu.  

W czasie rekolekcji lekcje religii i zajęcia sportowe są odwołane. 
 

 



REKOLEKCJE 

Środa 07.03.2018r. 

 

1. GODZINA 830-930  (KLASY 5-7) 

Zbiórka w kościele: 

 kl.5 – p. A. Matysiak (przyprowadza) 

 kl.6 – p. I. Sowulewska (przyprowadza) 

 kl.7a – p. J. Sobczak (przyprowadza) 

 kl.7b – p. T. Orciuch (przyprowadza) 

 

Od 3-ciej godziny lekcyjnej zajęcia zgodnie z planem. Klasa 7b ma odwołane zajęcia z religii, 

etyki oraz WOK. Klasa 7a na 5-tej godzinie lekcyjnej ma zajęcia z p. A. Kondraciuk. 

 

2. GODZINA 1000-1100 (KLASY 3-4) 

Wyjście ze szkoły o godz.930: 

 kl.3a – p. D. Wyszyńska-Hałat (zaprowadza i przyprowadza) 

 kl.3b – p. A. Król (zaprowadza i przyprowadza) 

 kl.4a – p. B. Zarzycka (zaprowadza i przyprowadza) 

 kl.4b – p. V. Sikora (zaprowadza) 

         – p. A. Walicka (przyprowadza) 
 

Pani J. Klawe-Guzek - opieka nad dziećmi, które nie uczestniczą w rekolekcjach. 

Od 4-tej godziny lekcyjnej zajęcia zgodnie z planem. 

 

3. GODZINA 1130-1230  (KLASY 1-2) 

Wyjście ze szkoły o godz.1105: 

 kl.1a – p. M. Jakubowska (zaprowadza i przyprowadza) 

 kl.1b – p. A. Dzierżanowska (zaprowadza i przyprowadza) 

 kl.2 – p. K. Bogucka (zaprowadza i przyprowadza) 
 

Pani Ł. Drabek - opieka nad dziećmi, które nie uczestniczą w rekolekcjach. 

 

4. GODZINA 1300-1400  (KLASY II-III) 

Wyjście ze szkoły o godz.1230: 

 kl.II – p. A. Matysiak (zaprowadza) 

          (klasa II gimnazjum przychodzi w tym dniu na 2-gą godzinę lekcyjną) 

 kl.III– p. A. Walicka (zaprowadza) 

(klasa III gimnazjum przychodzi w tym dniu na 3-cią godzinę lekcyjną, na której 

odbędzie się historia) 

 

UWAGA!!! 
 

Klasy gimnazjalne po rekolekcjach zwolnione są do domu.  

W czasie rekolekcji lekcje religii i zajęcia sportowe są odwołane. 


