
REKOLEKCJE 

Poniedziałek  08.03.2021r . 

 

Klasa 4a    REKOLEKCJE ZDALNE od 930-1030 
 

Lekcja godzina  nauczyciel  

Lekcja 1 800 -845 zajęcia odbywają się  
wg planu lekcji 

  

Lekcja 2 855 -940 rekolekcje uczniowie 
łączą się  ZDALNIE  

z kościołem 

mgr Teresa Salawa-Ogórek 
(nauczyciel jest do dyspozycji 

dyrektora w szkole) 

Nauczyciele w temacie 
lekcji wpisują: udział 

uczniów w Rekolekcjach 

Lekcja 3 950 -1035 rekolekcje uczniowie 
łączą się  ZDALNIE  

z kościołem 

mgr Zdzisław Mirek 
(nauczyciel jest do dyspozycji 

dyrektora w szkole) 

Nauczyciele w temacie 
lekcji wpisują: udział 

uczniów w Rekolekcjach 

Lekcja 4 1050 -1135 zajęcia odbywają się  
wg planu lekcji 

  

 

 

Klasa 5a    REKOLEKCJE ZDALNE  od 930-1030 

 

Lekcja godzina    

Lekcja 1 800 - 845 zajęcia odbywają się  
wg planu lekcji 

  

Lekcja 2 855 -940 rekolekcje uczniowie 
łączą się  ZDALNIE  

z kościołem 

  

Lekcja 3 950 -1035 rekolekcje uczniowie 
łączą się  ZDALNIE  

z kościołem 

mgr Teresa Salawa-Ogórek 
(nauczyciel jest do dyspozycji 

dyrektora w szkole) 

Nauczyciele w temacie 
lekcji wpisują udział 

uczniów w Rekolekcjach 

Lekcja 4 1050 -1135 zajęcia odbywają się  
wg planu lekcji 

  

Lekcja 5 1145 -1230 zajęcia odbywają się  
wg planu lekcji 

  

 

 
Klasa 3a    AULA W DOMU KATOLICKIM  od 1000-1100 

 

Lekcja godzina  nauczyciel  

Lekcja 1 800 -845 zajęcia odbywają się  
wg planu lekcji 

  

Lekcja 2 855 -940 zajęcia odbywają się  
wg planu lekcji 

  

Lekcja 3 950 -1035 rekolekcje uczniowie 
przechodzą pod opieką 
nauczyciela do Domu 

Katolickiego 

mgr Anna Michalik Nauczyciele w temacie 
lekcji wpisują: udział 

uczniów w Rekolekcjach 

Lekcja 4 1050 -1135 rekolekcje uczniowie 
wracają pod opieką 

nauczyciela do  szkoły 

mgr Anna Michalik Nauczyciele w temacie 
lekcji wpisują: udział 

uczniów w Rekolekcjach 

Lekcja 5 1145 -1230 zajęcia odwołane – 
nauczyciel nieobecny 

  

Lekcja 6 1250 - 1335 zajęcia odwołane – 
nauczyciel nieobecny 

  

 

 



Klasa 3b    AULA W DOMU KATOLICKIM  od 1000-1100 
 

Lekcja godzina    

Lekcja 1 800 -845 zajęcia odbywają się  
wg planu lekcji 

  

Lekcja 2 855 -940 zajęcia odbywają się  
wg planu lekcji 

  

Lekcja 3 950 -1035 rekolekcje uczniowie 
przechodzą pod opieką 
nauczyciela do Domu 

Katolickiego 

mgr Paulina Litwa Nauczyciele w temacie 
lekcji wpisują udział 

uczniów w Rekolekcjach 

Lekcja 4 1050 -1135 rekolekcje uczniowie 
wracają pod opieką 

nauczyciela do  szkoły 

mgr Paulina Litwa Nauczyciele w temacie 
lekcji wpisują udział 

uczniów w Rekolekcjach 

Lekcja 5 1145 -1230 zajęcia odbywają się  
wg planu lekcji 

  

Lekcja 6 1250 - 1335 zajęcia odbywają się  
wg planu lekcji 

  

 

 

Klasa 6a    REKOLEKCJE ZDALNE  od 1100-1200 

 

Lekcja godzina    

Lekcja 1 800 -845 zajęcia odbywają się  
wg planu lekcji 

  

Lekcja 2 855 -940 zajęcia odbywają się  
wg planu lekcji 

  

Lekcja 3 950 -1035 zajęcia odbywają się  
wg planu lekcji 

  

Lekcja 4 1050 -1135 rekolekcje uczniowie 
łączą się  ZDALNIE  

z kościołem 

mgr Przemysław Senderski  
(nauczyciel jest do dyspozycji 

dyrektora w szkole) 

Nauczyciele w temacie 
lekcji wpisują udział 

uczniów w Rekolekcjach 

Lekcja 5 1145 -1230 rekolekcje uczniowie 
łączą się  ZDALNIE  

z kościołem 

mgr Jadwiga Lenart 
(nauczyciel jest do dyspozycji 

dyrektora w szkole) 

Nauczyciele w temacie 
lekcji wpisują udział 

uczniów w Rekolekcjach 

 

 

Klasa 7a    REKOLEKCJE ZDALNE  od 1100-1200 

 

Lekcja godzina    

Lekcja 1 800 -845 zajęcia odbywają się  
wg planu lekcji 

  

Lekcja 2 855 -940 zajęcia odbywają się  
wg planu lekcji 

  

Lekcja 3 950 -1035 zajęcia odbywają się  
wg planu lekcji 

  

Lekcja 4 1050 -1135 rekolekcje uczniowie 
łączą się  ZDALNIE  

z kościołem 

mgr Jadwiga Lenart 
(nauczyciel jest do dyspozycji 

dyrektora w szkole) 

Nauczyciele w temacie 
lekcji wpisują udział 

uczniów w Rekolekcjach 

Lekcja 5 1145 -1230 rekolekcje uczniowie 
łączą się  ZDALNIE  

z kościołem 

mgr Przemysław Senderski  
(nauczyciel jest do dyspozycji 

dyrektora w szkole) 

Nauczyciele w temacie 
lekcji wpisują udział 

uczniów w Rekolekcjach 

Lekcja 6 1250 -1335 zajęcia odbywają się  
wg planu lekcji 

  

 

 



 

Klasa 7b    REKOLEKCJE ZDALNE  od 1100-1200 

 

Lekcja godzina    

Lekcja 1 800 -845 zajęcia odbywają się  
wg planu lekcji 

  

Lekcja 2 855 -940 zajęcia odbywają się  
wg planu lekcji 

  

Lekcja 3 950 -1035 zajęcia odbywają się  
wg planu lekcji 

  

Lekcja 4 1050 -1135 rekolekcje uczniowie 
łączą się  ZDALNIE  

z kościołem 

mgr Krystyna Oliwa 
 (nauczyciel jest do dyspozycji 

dyrektora w szkole) 

Nauczyciele w temacie 
lekcji wpisują udział 

uczniów w Rekolekcjach 

Lekcja 5 1145 -1230 rekolekcje uczniowie 
łączą się  ZDALNIE  

z kościołem 

mgr Przemysław Senderski  
(nauczyciel jest do dyspozycji 

dyrektora w szkole) 

Nauczyciele w temacie 
lekcji wpisują udział 

uczniów w Rekolekcjach 

Lekcja 6 1250 -1335 zajęcia odbywają się  
wg planu lekcji 

  

 

 

 

Klasa 8a    REKOLEKCJE AULA W DOMU KATOLICKIM  od 1200-1300 

 

Lekcja godzina    

Lekcja 1 800 -845 zajęcia odbywają się  
wg planu lekcji 

  

Lekcja 2 855 -940 zajęcia odbywają się  
wg planu lekcji 

  

Lekcja 3 950 -1035 zajęcia odbywają się  
wg planu lekcji 

  

Lekcja 4 1050 -1135 uczniowie 
przychodzą do szkoły 

mgr Irena Chwiej 
(nauczyciel jest do dyspozycji 

dyrektora w szkole) 

Nauczyciele w temacie 
lekcji wpisują udział 

uczniów w Rekolekcjach 

Lekcja 5 1145 -1230 rekolekcje mgr Krystyna Oliwa  
(nauczyciel sprawdza obecność i 

zaprowadza uczniów na rekolekcje) 

Nauczyciele w temacie 
lekcji wpisują udział 

uczniów w Rekolekcjach 

Lekcja 6 1250 -1335 rekolekcje mgr Krzysztof Dziura 
(nauczyciel przyprowadza uczniów pod 
szkołę, potem uczniowie rozchodzą się 

do domów) 

Nauczyciele w temacie 
lekcji wpisują udział 

uczniów w Rekolekcjach 

Lekcja 7 1345 -1430 zajęcia odbywają się  
wg planu lekcji 

  

Lekcja 8 1440 -1525 zajęcia odbywają się  
wg planu lekcji 

  

Uczniowie po zakończonych naukach rekolekcyjnych rozchodzą się do domu i łączą się ZDALNIE na kolejne lekcje. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Klasa 8b    REKOLEKCJE AULA W DOMU KATOLICKIM  od 1200-1300 

 

Lekcja godzina    

Lekcja 1 800 -845 od godziny 800 do 
1140 pobyt w szkole - 

zajęcia wg planu 
lekcji 

  

Lekcja 2 855 -940   

Lekcja 3 950 -1035   

Lekcja 4 1050 -1135   

Lekcja 5 1145 -1230 rekolekcje mgr Katarzyna Twardosz  
(nauczyciel sprawdza obecność i 

zaprowadza uczniów na rekolekcje) 

Nauczyciele w temacie 
lekcji wpisują udział 

uczniów w Rekolekcjach 

Lekcja 6 1250 -1335 rekolekcje mgr Krystyna Oliwa 
(nauczyciel przyprowadza uczniów pod 
szkołę, potem uczniowie rozchodzą się 

do domów) 

Nauczyciele w temacie 
lekcji wpisują udział 

uczniów w Rekolekcjach 

Lekcja 7 1345 -1430 zajęcia odbywają się  
wg planu lekcji 

  

Lekcja 8 1440 -1525 zajęcia odbywają się  
wg planu lekcji 

  

Uczniowie po zakończonych naukach rekolekcyjnych rozchodzą się do domu i łączą się ZDALNIE na kolejne lekcje. 
 

 

Wtorek  09.03.2021r . 

Klasa 4a    REKOLEKCJE ZDALNE od 930-1030 
 

Lekcja godzina  nauczyciel  

Lekcja 1 800 -845 zajęcia odbywają się  
wg planu lekcji 

  

Lekcja 2 855 -940 rekolekcje uczniowie 
łączą się  ZDALNIE  

z kościołem 

mgr Monika Kozyra 
(nauczyciel jest do dyspozycji 

dyrektora w szkole) 

Nauczyciele w temacie 
lekcji wpisują: udział 

uczniów w Rekolekcjach 

Lekcja 3 950 -1035 rekolekcje uczniowie 
łączą się  ZDALNIE  

z kościołem 

mgr Przemysław Senderski 
(nauczyciel jest do dyspozycji 

dyrektora w szkole) 

Nauczyciele w temacie 
lekcji wpisują: udział 

uczniów w Rekolekcjach 

Lekcja 4 1050 -1135 zajęcia odbywają się  
wg planu lekcji 

  

Lekcja 5 1145 -1230 zajęcia odbywają się  
wg planu lekcji 

  

 

Klasa 5a    REKOLEKCJE ZDALNE  od 930-1030 

 

Lekcja godzina    

Lekcja 1 800 -845 zajęcia odbywają się  
wg planu lekcji 

  

Lekcja 2 855 -940 rekolekcje uczniowie 
łączą się  ZDALNIE  

z kościołem 

mgr Katarzyna Twardosz 
(nauczyciel jest do dyspozycji 

dyrektora w szkole) 

Nauczyciele w temacie 
lekcji wpisują udział 

uczniów w Rekolekcjach 

Lekcja 3 950 -1035 rekolekcje uczniowie 
łączą się  ZDALNIE  

z kościołem 

mgr Jadwiga Lenart 
(nauczyciel jest do dyspozycji 

dyrektora w szkole) 

Nauczyciele w temacie 
lekcji wpisują udział 

uczniów w Rekolekcjach 

Lekcja 4 1050 -1135 zajęcia odbywają się  
wg planu lekcji 

  

Lekcja 5 1145 -1230 zajęcia odbywają się  
wg planu lekcji 

  

Lekcja 6 1250 -1335 zajęcia odbywają się  
wg planu lekcji 

  

Lekcja 7 1345 -1430 zajęcia odbywają się  
wg planu lekcji 

  

 



 

Klasa 3a    AULA W DOMU KATOLICKIM  od 1000-1100 
 

Lekcja godzina  nauczyciel  

Lekcja 1 800 -845 zajęcia odbywają się  
wg planu lekcji 

  

Lekcja 2 855 -940 zajęcia odbywają się  
wg planu lekcji 

  

Lekcja 3 950 -1035 rekolekcje uczniowie 
przechodzą pod opieką 
nauczyciela do Domu 

Katolickiego 

mgr Edyta Jochymik Nauczyciele w temacie 
lekcji wpisują: udział 

uczniów w Rekolekcjach 

Lekcja 4 1050 -1135 rekolekcje uczniowie 
wracają pod opieką 

nauczyciela do  szkoły 

mgr Edyta Jochymik Nauczyciele w temacie 
lekcji wpisują: udział 

uczniów w Rekolekcjach 

 

 

Klasa 3b    AULA W DOMU KATOLICKIM  od 1000-1100 
 

Lekcja godzina    

Lekcja 1 800 -845 zajęcia odbywają się  
wg planu lekcji 

  

Lekcja 2 855 -940 zajęcia odbywają się  
wg planu lekcji 

  

Lekcja 3 950 -1035 rekolekcje uczniowie 
przechodzą pod opieką 
nauczyciela do Domu 

Katolickiego 

mgr Paulina Litwa Nauczyciele w temacie 
lekcji wpisują udział 

uczniów w Rekolekcjach 

Lekcja 4 1050 -1135 rekolekcje uczniowie 
wracają pod opieką 

nauczyciela do  szkoły 

mgr Paulina Litwa Nauczyciele w temacie 
lekcji wpisują udział 

uczniów w Rekolekcjach 

Lekcja 5 1145 -1230 zajęcia odbywają się  
wg planu lekcji 

  

 

 
Klasa 6a    REKOLEKCJE ZDALNE  od 1100-1200 

 

Lekcja godzina    

Lekcja 1 800 -845 zajęcia odbywają się  
wg planu lekcji 

  

Lekcja 2 855 -940 zajęcia odbywają się  
wg planu lekcji 

  

Lekcja 3 950 -1035 zajęcia odbywają się  
wg planu lekcji 

  

Lekcja 4 1050 -1135 rekolekcje uczniowie 
łączą się  ZDALNIE  

z kościołem 

mgr Katarzyna Twardosz  
(nauczyciel jest do dyspozycji 

dyrektora w szkole) 

Nauczyciele w temacie 
lekcji wpisują udział 

uczniów w Rekolekcjach 

Lekcja 5 1145 -1230 rekolekcje uczniowie 
łączą się  ZDALNIE 

 z kościołem 

mgr Magdalena Miętka 
(nauczyciel jest do dyspozycji 

dyrektora w szkole) 

Nauczyciele w temacie 
lekcji wpisują udział 

uczniów w Rekolekcjach 

Lekcja 6 1250 -1335 zajęcia odbywają się  
wg planu lekcji 

  

Lekcja 7 1345 -1430 zajęcia odbywają się  
wg planu lekcji 

  

 

 

 



Klasa 7a    REKOLEKCJE ZDALNE  od 1100-1200 

 
Lekcja godzina    

Lekcja 1 800 -845 zajęcia odbywają się  
wg planu lekcji 

  

Lekcja 2 855 -940 zajęcia odbywają się  
wg planu lekcji 

  

Lekcja 3 950 -1035 zajęcia odbywają się  
wg planu lekcji 

  

Lekcja 4 1050 -1135 rekolekcje uczniowie 
łączą się  ZDALNIE  

z kościołem 

mgr Krystyna Oliwa 
(nauczyciel jest do dyspozycji dyrektora 

w szkole) 

Nauczyciele w temacie 
lekcji wpisują udział 

uczniów w Rekolekcjach 

Lekcja 5 1145 -1230 rekolekcje uczniowie 
łączą się  ZDALNIE  

z kościołem 

mgr Irena Chwiej  
(nauczyciel jest do dyspozycji dyrektora 

w szkole) 

Nauczyciele w temacie 
lekcji wpisują udział 

uczniów w Rekolekcjach 

Lekcja 6 1250 -1335 zajęcia odbywają się  
wg planu lekcji 

  

Lekcja 7 1345 -1430 zajęcia odbywają się  
wg planu lekcji 

  

Lekcja 8 1440 -1525 zajęcia odbywają się  
wg planu lekcji 

  

 

Klasa 7b   REKOLEKCJE ZDALNE  od 1100-1200 

 
Lekcja godzina    

Lekcja 1 800 -845 zajęcia odbywają się  
wg planu lekcji 

  

Lekcja 2 855 -940 zajęcia odbywają się  
wg planu lekcji 

  

Lekcja 3 950 -1035 zajęcia odbywają się  
wg planu lekcji 

  

Lekcja 4 1050 -1135 rekolekcje uczniowie 
łączą się  ZDALNIE  

z kościołem 

mgr Magdalena Miętka  
(nauczyciel jest do dyspozycji dyrektora 

w szkole) 

Nauczyciele w temacie 
lekcji wpisują udział 

uczniów w Rekolekcjach 

Lekcja 5 1145 -1230 rekolekcje uczniowie 
łączą się  ZDALNIE  

z kościołem 

mgr Krystyna Oliwa  
(nauczyciel jest do dyspozycji dyrektora 

w szkole) 

Nauczyciele w temacie 
lekcji wpisują udział 

uczniów w Rekolekcjach 

Lekcja 6 1250 -1335 zajęcia odbywają się  
wg planu lekcji 

  

Lekcja 7 1345 -1430 zajęcia odbywają się  
wg planu lekcji 

  

Lekcja 8 1440 -1525 zajęcia odbywają się  
wg planu lekcji 

  

 

Klasa 8a    REKOLEKCJE AULA W DOMU KATOLICKIM od 1200-1300 

 

Lekcja godzina    

Lekcja 1 800 -845 od 800 do 1140 pobyt 
w szkole - zajęcia wg 

planu lekcji 

  

Lekcja 2 855 -940   

Lekcja 3 950 -1035   

Lekcja 4 1050 -1135   

Lekcja 5 1145 -1230 rekolekcje mgr Bogusław Janas 
(nauczyciel sprawdza obecność  

i zaprowadza uczniów na rekolekcje) 

Nauczyciele w temacie 
lekcji wpisują udział 

uczniów w Rekolekcjach 

Lekcja 6 1250 -1335 rekolekcje mgr Jerzy Zduń 
(nauczyciel przyprowadza uczniów pod 
szkołę, potem uczniowie rozchodzą się 

do domów) 

Nauczyciele w temacie 
lekcji wpisują udział 

uczniów w Rekolekcjach 

Lekcja 7 1345 -1430 zajęcia odbywają się  
wg planu lekcji 

  

Uczniowie po zakończonych naukach rekolekcyjnych rozchodzą się do domu i łączą się ZDALNIE na kolejne lekcje. 
 



 

Klasa 8b    REKOLEKCJE AULA W DOMU KATOLICKIM  od 1200-1300 

 

Lekcja godzina    

Lekcja 1 800 -845 zajęcia odbywają się  
wg planu lekcji 

  

Lekcja 2 855 -940 zajęcia odbywają się  
wg planu lekcji 

  

Lekcja 3 950 -1035 zajęcia odbywają się  
wg planu lekcji 

  

Lekcja 4 1050 -1135 uczniowie 
przychodzą do szkołę 

mgr Tadeusz Jarząbek 
 

Nauczyciele w temacie 
lekcji wpisują udział 

uczniów w Rekolekcjach 

Lekcja 5 1145 -1230 rekolekcje mgr Katarzyna Twardosz  
(nauczyciel sprawdza obecność  

i zaprowadza uczniów na rekolekcje) 

Nauczyciele w temacie 
lekcji wpisują udział 

uczniów w Rekolekcjach 

Lekcja 6 1250 -1335 rekolekcje mgr Krystyna Oliwa 
(nauczyciel przyprowadza uczniów pod 
szkołę, potem uczniowie rozchodzą się 

do domów) 

Nauczyciele w temacie 
lekcji wpisują udział 

uczniów w Rekolekcjach 

Lekcja 7 1345 -1430 zajęcia odbywają się  
wg planu lekcji 

  

Lekcja 8 1445 -1525 zajęcia odbywają się  
wg planu lekcji 

  

Uczniowie po zakończonych naukach rekolekcyjnych rozchodzą się do domu i łączą się ZDALNIE na kolejne lekcje. 
 

 

 

Środa  10.03.2021r . 

Uczniowie klas 4-8 w tym dniu przychodzą pod szkołę.  Zbiórka na podwórku od strony boiska szkolnego. 

Następnie przejście pod opieką nauczycieli do KOŚCIOŁA/ DOMU KATOLICKIEGO 

 

 

Klasa 4a    REKOLEKCJE w KOŚCIELE od 930-1030 
 

Lekcja godzina  nauczyciel  

Lekcja 1 800 -845 zajęcia odbywają się  
wg planu lekcji 

  

Lekcja 2 855 -940 uczniowie przychodzą  
pod szkołę i 

przechodzą na godz. 
930 do kościoła 

mgr Beata Baczyńska 
(nauczyciel sprawdza obecność  

i zaprowadza uczniów do KOŚCIOŁA 
na rekolekcje) 

Nauczyciele w temacie 
lekcji wpisują: udział 

uczniów w 
Rekolekcjach 

Lekcja 3 950 -1035 rekolekcje  
w KOŚCIELE 

mgr Krzysztof Dziura 
(nauczyciel przyprowadza uczniów 

pod szkołę, potem uczniowie 
rozchodzą się do domów) 

Nauczyciele w temacie 
lekcji wpisują: udział 

uczniów w 
Rekolekcjach 

Lekcja 4 1050 -1135 zajęcia odbywają się  
wg planu lekcji 

  

Lekcja 5 1145 -1230 zajęcia odbywają się  
wg planu lekcji 

  

Lekcja 6 1250 -1335 zajęcia odbywają się  
wg planu lekcji 

  

 

 



Klasa 5a    REKOLEKCJE w KOŚCIELE od 930-1030 

 

Lekcja godzina    

Lekcja 1 800 -845 zajęcia odbywają się  
wg planu lekcji 

  

Lekcja 2 855 -940 uczniowie przychodzą  
pod szkołę  

i przechodzą na godz. 
930 do kościoła 

mgr Jadwiga Lenart 
(nauczyciel sprawdza obecność  

i zaprowadza uczniów do KOŚCIOŁA 
na rekolekcje) 

Nauczyciele w temacie 
lekcji wpisują udział 

uczniów w 
Rekolekcjach 

Lekcja 3 950 -1035 rekolekcje  
w KOŚCIELE 

mgr Magdalena Miętka 
(nauczyciel przyprowadza uczniów 

pod szkołę, potem uczniowie 
rozchodzą się do domów) 

Nauczyciele w temacie 
lekcji wpisują udział 

uczniów w 
Rekolekcjach 

Lekcja 4 1050 -1135 zajęcia odbywają się  
wg planu lekcji 

  

Lekcja 5 1145 -1230 zajęcia odbywają się  
wg planu lekcji 

  

 

 

Klasa 3a    AULA W DOMU PARAFIALNYM  od 1000-1100 
 

Lekcja godzina  nauczyciel  

Lekcja 1 800 -845 zajęcia odbywają się  
wg planu lekcji 

  

Lekcja 2 855 -940 zajęcia odbywają się  
wg planu lekcji 

  

Lekcja 3 950 -1035 rekolekcje uczniowie 
przechodzą pod opieką 
nauczyciela do Domu 

Parafialnego 

mgr Edyta Jochymik Nauczyciele w temacie 
lekcji wpisują: udział 

uczniów w 
Rekolekcjach 

Lekcja 4 1050 -1135 rekolekcje uczniowie 
wracają pod opieką 

nauczyciela do  szkoły 

mgr Edyta Jochymik Nauczyciele w temacie 
lekcji wpisują: udział 

uczniów w 
Rekolekcjach 

Lekcja 5 1145 -1230 zajęcia odbywają się  
wg planu lekcji 

  

 

 

Klasa 3b    AULA W DOMU PARAFIALNYM  od 1000-1100 
 

Lekcja godzina    

Lekcja 1 800 -845 zajęcia odbywają się  
wg planu lekcji 

  

Lekcja 2 855 -940 zajęcia odbywają się  
wg planu lekcji 

  

Lekcja 3 950 -1035 rekolekcje uczniowie 
przechodzą pod opieką 
nauczyciela do Domu 

Parafialnego 

mgr Marta Ratyńska Nauczyciele w temacie 
lekcji wpisują udział 

uczniów w 
Rekolekcjach 

Lekcja 4 1050 -1135 rekolekcje uczniowie 
wracają pod opieką 

nauczyciela do  szkoły 

mgr Paulina Litwa Nauczyciele w temacie 
lekcji wpisują udział 

uczniów w 
Rekolekcjach 

 

 

 



Klasa 6a    REKOLEKCJE w KOŚCIELE  od 1100-1200 

Lekcja godzina    

Lekcja 1 800 -845 zajęcia odbywają się  
wg planu lekcji 

  

Lekcja 2 855 -940 zajęcia odbywają się  
wg planu lekcji 

  

Lekcja 3 950 -1035 zajęcia odbywają się  
wg planu lekcji 

  

Lekcja 4 1050 -1135 uczniowie przychodzą  
pod szkołę i 

przechodzą na godz. 
1100 do kościoła 

mgr Katarzyna Twardosz  
(nauczyciel sprawdza obecność  

i zaprowadza uczniów do KOŚCIOŁA 
na rekolekcje) 

Nauczyciele w temacie lekcji 
wpisują udział uczniów w 

Rekolekcjach 

Lekcja 5 1145 -1230 rekolekcje  
W KOŚCIELE 

mgr Dorota Święch 
(nauczyciel przyprowadza uczniów 

pod szkołę, potem uczniowie 
rozchodzą się do domów) 

Nauczyciele w temacie lekcji 
wpisują udział uczniów w 

Rekolekcjach 

Lekcja 6 1250 -1335 zajęcia odbywają się  
wg planu lekcji 

  

 

Klasa 7a    REKOLEKCJE w KOŚCIELE  od 1100-1200 

Lekcja godzina    

Lekcja 1 800 -845 zajęcia odbywają się  
wg planu lekcji 

  

Lekcja 2 855 -940 zajęcia odbywają się  
wg planu lekcji 

  

Lekcja 3 950 -1035 zajęcia odbywają się  
wg planu lekcji 

  

Lekcja 4 1050 -1135 uczniowie przychodzą  
pod szkołę 

mgr Krzysztof Dziura 
(nauczyciel sprawdza obecność  

i zaprowadza uczniów do KOŚCIOŁA 
na rekolekcje) 

Nauczyciele w temacie lekcji 
wpisują udział uczniów w 

Rekolekcjach 

Lekcja 5 1145 -1230 rekolekcje  
W KOŚCIELE 

mgr Irena Chwiej  
(nauczyciel przyprowadza uczniów 

pod szkołę, potem uczniowie 
rozchodzą się do domów) 

Nauczyciele w temacie lekcji 
wpisują udział uczniów w 

Rekolekcjach 

Lekcja 6 1250 -1335 zajęcia odbywają się  
wg planu lekcji 

  

Lekcja 7 1345 -1430 zajęcia odbywają się  
wg planu lekcji 

  

Lekcja 8 1440 -1525 zajęcia odbywają się  
wg planu lekcji 

  

 

Klasa 7b   REKOLEKCJE w KOŚCIELE  od 1100-1200 

Lekcja godzina    

Lekcja 1 800 -845 zajęcia odbywają się  
wg planu lekcji 

  

Lekcja 2 855 -940 zajęcia odbywają się  
wg planu lekcji 

  

Lekcja 3 950 -1035 zajęcia odbywają się  
wg planu lekcji 

  

Lekcja 4 1050 -1135 uczniowie przychodzą  
pod szkołę 

mgr Krystyna Oliwa 
(nauczyciel sprawdza obecność  

i zaprowadza uczniów do KOŚCIOŁA 
na rekolekcje) 

Nauczyciele w temacie lekcji 
wpisują udział uczniów w 

Rekolekcjach 

Lekcja 5 1145 -1230 rekolekcje  
W KOŚCIELE 

mgr Paweł Biela 
(nauczyciel przyprowadza uczniów 

pod szkołę, potem uczniowie 
rozchodzą się do domów) 

Nauczyciele w temacie lekcji 
wpisują udział uczniów w 

Rekolekcjach 

Lekcja 6 1250 -1335 zajęcia odbywają się  
wg planu lekcji 

  

Lekcja 7 1345 -1430 zajęcia odbywają się  
wg planu lekcji 

  

 



Klasa 8a    REKOLEKCJE AULA W DOMU PARAFIALNYM  od 1200-1300 

 

Lekcja godzina    

Lekcja 1 800 -845 zajęcia odbywają się  
wg planu lekcji 

  

Lekcja 2 855 -940 zajęcia odbywają się  
wg planu lekcji 

  

Lekcja 3 950 -1035 zajęcia odbywają się  
wg planu lekcji 

  

Lekcja 4 1050 -1135 rekolekcje uczniowie 
przychodzą do szkołę 

mgr Irena Chwiej 
 (nauczyciel jest do dyspozycji 

dyrektora w szkole) 

Nauczyciele w temacie 
lekcji wpisują udział 

uczniów w Rekolekcjach 

Lekcja 5 1145 -1230 rekolekcje mgr Marta Ratyńska 
(nauczyciel sprawdza obecność  

i zaprowadza uczniów do KOŚCIOŁA 
na rekolekcje) 

Nauczyciele w temacie 
lekcji wpisują udział 

uczniów w Rekolekcjach 

Lekcja 6 1250 -1335 rekolekcje mgr Krzysztof Dziura 
(nauczyciel przyprowadza uczniów 

pod szkołę, potem uczniowie 
rozchodzą się do domów) 

Nauczyciele w temacie 
lekcji wpisują udział 

uczniów w Rekolekcjach 

Lekcja 7 1345 -1430 zajęcia odbywają się  
wg planu lekcji 

  

Uczniowie po zakończonych naukach rekolekcyjnych rozchodzą się do domu i łączą się ZDALNIE na kolejne lekcje. 
 

 

 

Klasa 8b    REKOLEKCJE AULA W DOMU PARAFIALNYM  od 1200-1300 

 

Lekcja godzina    

Lekcja 1 800 -845 zajęcia odbywają się  
wg planu lekcji 

  

Lekcja 2 855 -940 zajęcia odbywają się  
wg planu lekcji 

  

Lekcja 3 950 -1035 zajęcia odbywają się  
wg planu lekcji 

  

Lekcja 4 1050 -1135 rekolekcje uczniowie 
przychodzą do szkołę 

mgr Marta Ratyńska 
 (nauczyciel jest do dyspozycji 

dyrektora w szkole) 

Nauczyciele w temacie 
lekcji wpisują udział 

uczniów w Rekolekcjach 

Lekcja 5 1145 -1230 rekolekcje mgr Krzysztof Dziura  
(nauczyciel sprawdza obecność  

i zaprowadza uczniów do KOŚCIOŁA 
na rekolekcje) 

Nauczyciele w temacie 
lekcji wpisują udział 

uczniów w Rekolekcjach 

Lekcja 6 1250 -1335 rekolekcje mgr Paweł Biela 
(nauczyciel przyprowadza uczniów 

pod szkołę, potem uczniowie 
rozchodzą się do domów) 

Nauczyciele w temacie 
lekcji wpisują udział 

uczniów w Rekolekcjach 

Uczniowie po zakończonych naukach rekolekcyjnych rozchodzą się do domu. 
 

 

 

 

 


