
PROGRAM SZKOLNYCH REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CZARNEJ WODZIE 

19, 20, 21 marca 2018 r. 

 

Poniedziałek 19 marca 2018 r. 
I grupa kl. 1-4 SP 

9.00 – zbiórka w szkole, sprawdzenie obecności, przejście klas do kościoła pod opieką wychowawców   

i  nauczycieli   

9.15-10.15 - nauka dla klas 1-4 SP, prowadzona przez księdza rekolekcjonistę 

10.15 – uczniowie klas 1-4 SP udają się do szkoły i po sprawdzeniu obecności mają zajęcia  

z wychowawcami do godz. 11.30  

II grupa kl. 5a, 6a, 7a i 7b SP  i 2, 3 gimnazjum 

9.00 – zbiórka w szkole 

9.15- 10.15 – zajęcia w szkole pod opieką wychowawców  

10.15 – wyjście klas do kościoła pod opieką wychowawców i nauczycieli  

10.30-11.30 – nauka dla klas 5-7 SP i klas 2-3 gimnazjum,  prowadzona przez księdza rekolekcjonistę 
 

 

Wtorek 20 marca 2018 r. 
I grupa kl. 1-4 SP 

9.00 – zbiórka w szkole, sprawdzenie obecności, przejście klas do kościoła pod opieką wychowawców  

i  nauczycieli  

9.15-10.15 - nauka dla klas 1-4 SP, prowadzona przez księdza rekolekcjonistę 

10.15 – uczniowie klas 1-4 SP udają się do szkoły i po sprawdzeniu obecności maja zajęcia  

z wychowawcami do godz. 11.30  

II grupa kl. 5 -7 SP i 2-3 gimnazjum 

9.00 – zbiórka w szkole 

9.15- 10.15 – zajęcia w szkole pod opieką wychowawców  

10.15 – wyjście klas do kościoła pod opieką wychowawców i nauczycieli  

10.30-11.30 – nauka dla klas 5 - 7 SP i klas 2-3 gimnazjum,  prowadzona przez księdza rekolekcjonistę 
 

 

Środa 21 marca 2018 r. 

8.30 – klasa 3a Gim – wyjazd do Starogardu Gd. na  ,,Targi edukacji’’ 

 
9.00 – zbiórka w szkole wszystkich klas z wychowawcami, sprawdzenie obecności ( tematyka zadana przez 

pedagoga szkolnego) 

9.20 – przejście chętnych uczniów na spowiedź świętą do kościoła pod opieką wytyczonych nauczycieli  

– pozostali uczniowie pozostają w szkole pod opieką wychowawców/ opiekunów i o godz. 9.50 wraz  

z nauczycielami  

9.30-10.00 – spowiedź w kościele 

10.00 – 11.00 – Msza Święta dla wszystkich wraz z kazaniem  rekolekcyjnym 

 

 
 

 



 

 

ŚWIETLICA SZKOLNA 
w czasie trwania rekolekcji 

 
W czasie trwania rekolekcji  szkolnych dla dzieci, które nie uczestniczą  

w rekolekcjach, będzie czynna świetlica szkolna w godzinach  6.30– 15.30. 

 

 

Poniedziałek 19 marca 

6.30 – 10.15 – Ilona Łangowska 

10.15 – 13.00 – Anna Kędzierska 

13.00- 15.30 – Izabella Pruszak 

 

Wtorek 20 marca 

6.30 – 11.00 – Sylwia Migowska 

11.00 – 13.00 – Alicja Kuchta  

13.00- 15.30 – Mariola Kliczkowska 

 

Środa 21 marca 

6.30 – 10.00 – Paweł Rybacki 

10.00 – 13.00 – Monika Kłopotek – Główczewska  

13.00- 15.30 – Barbara Bianek  

Obiady: 

19 i 20 marca - klasy 5-7 SP i gimnazjum – godz. 9.55 

                       - klasy 1-4 SP – godz. 11.30 

21 marca – dla wszystkich klas 11.15 

Autobus – przywóz dzieci do szkoły o godz. 8.45 

Odwóz ( jeden)  ze szkoły o godz. 11.50 

 


