
Plan rekolekcji 16-17.05.2018 r. 

Grupa 1 – uczniowie klas 1-5 SP Grupa 2 – uczniowie klas 6 SP-3 Gim. 

 

16.05.2018 r. ŚRODA 

8.00-8.45   1. lekcja – lekcje zgodnie z planem 8.00-8.45   1. lekcja – lekcja zgodnie z planem 

8.45-9.00 Przerwa  

(dyżury zgodnie z planem dyżurów – jak po pierwszej 

lekcji) 

8.45-9.00 Przerwa  

(dyżury zgodnie z planem dyżurów – jak po pierwszej lekcji) 

9.00 – 9.45 2. lekcja 

Zajęcia w hali sportowej prowadzone przez przedstawicieli 

Grupy Ekumenicznej z Torunia 

 

Opieka nad uczniami – nauczyciele, którzy zgodnie              

z planem, mają drugą lekcję z danymi uczniami) 

9.00 – 9.45 2. lekcja 

Zajęcia w małej sali prowadzone przez przedstawicieli Grupy 

Ekumenicznej z Torunia 

 

Opieka nad uczniami – nauczyciele, którzy zgodnie                

z planem, mają drugą lekcję z danymi uczniami) 

9.45-10.00 Przerwa  

(dyżury zgodnie z planem dyżurów – jak po drugiej lekcji) 

9.45-10.00 Przerwa  

(dyżury zgodnie z planem dyżurów – jak po drugiej lekcji) 

10.00-10.45 3. lekcja 

Zajęcia w hali sportowej prowadzone przez przedstawicieli 

Grupy Ekumenicznej z Torunia 

 

Opieka nad uczniami – nauczyciele, którzy zgodnie              

z planem, mają trzecią lekcję z danymi uczniami) 

10.00-10.45 3. lekcja 

Zajęcia w małej sali prowadzone przez przedstawicieli   

Grupy Ekumenicznej z Torunia 

 

Opieka nad uczniami – nauczyciele, którzy zgodnie              

z planem, mają trzecią lekcję z danymi uczniami) 

10.45-11.00 Przerwa  

(dyżury zgodnie z planem dyżurów – jak po trzeciej lekcji) 

 

10.45-11.00 Przerwa  

(dyżury zgodnie z planem dyżurów – jak po trzeciej lekcji) 



 Kl. 1-3 SP Kl. 4-5 SP  Kl. 6 SP – 3 Gim. 

11.00-11.45 4. lekcja 

Zajęcia w hali sportowej 

prowadzone przez 

przedstawicieli Grupy 

Ekumenicznej z Torunia 

 

4. lekcja  

Spowiedź w kościele 

 

Do kościoła uczniów 

odprowadzają i 

przyprowadzają do szkoły 

nauczyciele, którzy zgodnie 

z planem, mają z nimi 

czwartą lekcję. 

11.00-11.45 

(lub do końca 

trwania 

spowiedzi) 

4. lekcja  

Spowiedź w kościele 

 

Do kościoła uczniów odprowadzają i przyprowadzają do 

szkoły nauczyciele, którzy zgodnie z planem, mają z nimi 

czwartą lekcję. 

11.45-12.00 Przerwa  

(dyżury zgodnie z planem dyżurów – jak po czwartej lekcji) 

11.45-12.00 Przerwa  

(dyżury zgodnie z planem dyżurów – jak po czwartej lekcji) 

   Kl. 6 SP-2 Gim. Kl. 3 Gim. 

12.00 –12.30 5. lekcja – lekcje zgodnie z planem 12.00 –12.30 5. lekcja – lekcje zgodnie                

z planem 

5. lekcja – próba poloneza 

w hali gimnastycznej 

12.30-12.45 Przerwa  

(dyżury zgodnie z planem dyżurów – jak po piątej lekcji) 

12.30-12.45 Przerwa  

(dyżury zgodnie z planem dyżurów – jak po piątej lekcji) 

12.45-13.30 6. lekcja – lekcje zgodnie z planem 12.45-13.30 6. lekcja – lekcje zgodnie z planem 

13.30-13.40 Przerwa  

(dyżury zgodnie z planem dyżurów – jak po szóstej lekcji) 

13.30-13.40 Przerwa  

(dyżury zgodnie z planem dyżurów – jak po szóstej lekcji) 

13.40-14.25 7. lekcja – lekcje zgodnie z planem 13.40-14.25 7. lekcja – lekcje zgodnie z planem 

14.25-14.30 Przerwa  

(dyżury zgodnie z planem dyżurów – jak po siódmej lekcji) 

14.25-14.30 Przerwa  

(dyżury zgodnie z planem dyżurów – jak po siódmej lekcji) 

 

UWAGA! 

 Świetlice szkolne pracują zgodnie z planem od 7.00 – 15.15. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w rekolekcjach, przebywają w świetlicach. 

 Przywozy i odwozy – zgodnie z planem. 

 Stołówka pracuje zgodnie z planem. 



Plan rekolekcji 16-17.05.2018 r. 

Grupa 1 – uczniowie klas 1-5 SP Grupa 2 – uczniowie klas 6 SP-3 Gim. 

 

17.05.2018 r. CZWARTEK 

8.00-8.45   1. lekcja – lekcje zgodnie z planem 8.00-8.45   1. lekcja – lekcja zgodnie z planem 

8.45-9.00 Przerwa  

(dyżury zgodnie z planem dyżurów – jak po pierwszej 

lekcji) 

8.45-9.00 Przerwa  

(dyżury zgodnie z planem dyżurów – jak po pierwszej lekcji) 

9.00 – 9.45 2. lekcja 

Zajęcia w hali sportowej prowadzone przez przedstawicieli 

Grupy Ekumenicznej z Torunia 

 

Opieka nad uczniami – nauczyciele, którzy zgodnie              

z planem, mają drugą lekcję z danymi uczniami) 

9.00 – 9.45 2. lekcja 

Zajęcia w małej sali prowadzone przez przedstawicieli Grupy 

Ekumenicznej z Torunia 

 

Opieka nad uczniami – nauczyciele, którzy zgodnie                

z planem, mają drugą lekcję z danymi uczniami) 

9.45-10.00 Przerwa  

(dyżury zgodnie z planem dyżurów – jak po drugiej lekcji) 

9.45-10.00 Przerwa  

(dyżury zgodnie z planem dyżurów – jak po drugiej lekcji) 

10.00-10.45 3. lekcja 

Zajęcia w hali sportowej prowadzone przez przedstawicieli 

Grupy Ekumenicznej z Torunia 

 

Opieka nad uczniami – nauczyciele, którzy zgodnie              

z planem, mają trzecią lekcję z danymi uczniami) 

10.00-10.45 3. lekcja 

Zajęcia w małej sali prowadzone przez przedstawicieli   

Grupy Ekumenicznej z Torunia 

 

Opieka nad uczniami – nauczyciele, którzy zgodnie              

z planem, mają trzecią lekcję z danymi uczniami) 

10.45-11.00 Przerwa  

(dyżury zgodnie z planem dyżurów – jak po trzeciej lekcji) 

 

10.45-11.00 Przerwa  

(dyżury zgodnie z planem dyżurów – jak po trzeciej lekcji) 



 Kl. 1-5 SP  Kl. 6 SP – 3 Gim. 

11.00-11.45 4. lekcja  

Msza święta w kościele 

 

Do kościoła uczniów odprowadzają i przyprowadzają do 

szkoły nauczyciele, którzy zgodnie z planem, mają z nimi 

czwartą lekcję. 

11.00-11.45 

 

4. lekcja  

Msza święta w kościele 

 

Do kościoła uczniów odprowadzają i przyprowadzają do 

szkoły nauczyciele, którzy zgodnie z planem, mają z nimi 

czwartą lekcję. 

11.45-12.00 Przerwa  

(dyżury zgodnie z planem dyżurów – jak po czwartej lekcji) 

11.45-12.00 Przerwa  

(dyżury zgodnie z planem dyżurów – jak po czwartej lekcji) 

12.00 –12.30 5. lekcja – lekcje zgodnie z planem 12.00 –12.30 5. lekcja – lekcje zgodnie  z planem 

12.30-12.45 
Przerwa  

(dyżury zgodnie z planem dyżurów – jak po piątej lekcji) 

12.30-12.45 Przerwa  

(dyżury zgodnie z planem dyżurów – jak po piątej lekcji) 

12.45-13.30 6. lekcja – lekcje zgodnie z planem 12.45-13.30 6. lekcja – lekcje zgodnie z planem 

13.30-13.40 
Przerwa  

(dyżury zgodnie z planem dyżurów – jak po szóstej lekcji) 

13.30-13.40 Przerwa  

(dyżury zgodnie z planem dyżurów – jak po szóstej lekcji) 

13.40-14.25 7. lekcja – lekcje zgodnie z planem 13.40-14.25 7. lekcja – lekcje zgodnie z planem 

14.25-14.30 
Przerwa  

(dyżury zgodnie z planem dyżurów – jak po siódmej lekcji) 

14.25-14.30 Przerwa  

(dyżury zgodnie z planem dyżurów – jak po siódmej lekcji) 

 

UWAGA! 

 Świetlice szkolne pracują zgodnie z planem od 7.00 – 15.15. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w rekolekcjach, przebywają w świetlicach. 

 Przywozy i odwozy – zgodnie z planem. 

 Stołówka pracuje zgodnie z planem. 


