
Organizacja przewozów uczniowskich  
oraz zaj ęć w okresie  

Szkolnych Rekolekcji Wielkopostnych  
 18, 19, 20 marca 2019 r.   

 
 

Obecno ść uczniów na rekolekcjach obowi ązkowa 
!!!  

 
 

Przywozy  uczniów z wszystkich miejscowo ści będą odbywały według  
aktualnie obowi ązującego rozkładu jazdy autobusów 
szkolnych!!  

 
 
W godzinach 720- 815  oraz od godziny  1000 do chwili odwozu, który jak 
przewiduje się, nastąpi  około godziny 1100

,
 
uczniowie  będą mieli 

zorganizowaną opiekę świetlicową i zajęcia z nauczycielami. 
 
Odwóz dzieci z oddziału przedszkolnego – codziennie  o godz. 12.50   

 
 
 

Obiady b ędą wydawane od godziny 10 00  
 
 
Uwaga !!  
 Uczniowie dojeżdżający, którzy chcą powracać do domu 
wcześniej, mogą to uczynić jedynie pod opieką przynajmniej jednej 
osoby dorosłej, po uprzednim pisemnym zgłoszeniu nauczycielowi 
dyżurnemu  i uzyskaniu jego zgody.  
/wzór poniżej/ 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
/wzór/ 
 
 
                                                                                           ………………………………………… 
                                                                                                       /miejscowość, data/ 
 

ZGODA 
 

Wyrażam chęć, aby moje dziecko ………………………………………………………………..  
ucz. klasy ……… Publicznej Szkoły Podstawowej w Bełcznie, po Szkolnych Rekolekcjach 
Wielkopostnych, w dniu/w dniach ……………………………………….. wróciło do domu                        
z p. …………………………………………………………………………………………..…..                                                       
legitymującą/cym się Dowodem Osobistym  Nr ……………………………………………....., 
wydanym przez ……………………………………………………………………………….…. 
 
Bezpieczeństwo mojego dziecka powierzam w/w osobie. 
 
telefon kontaktowy rodzica - ……………………………………………………………… 
 
czytelny podpis rodzica - …………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SZKOLNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE   
 

Harmonogram Rekolekcji świętych :  
 

O godz. 11.00 – warsztaty: „Atomowi naukowcy”  
Uczniowie doje żdżający – odwóz godzina 12.50 !!!  
 
Dyrektor szkoły – mgr Piotr Kielan 
Ksi ądz proboszcz – ks. mgr Jacek Szunejko 
Ksi ądz rekolekcjonista  – ks. mgr Janusz Kasper  

 
Lp.  Godziny 

zajęć Miejsce zaj ęć 

 
P o n i e d z a ł e k    /18.03.2019r./ 

  Droga krzy żowa, 
nauka rekolekcyjna,  
śpiewanie pie śni 

rekolekcyjnych przy gitarze, 
modlitwa ró żańcowa, 

błogosławie ństwo. 

Zajęcia w szkole  
− zajęcia plastyczne 

„Droga krzy żowa” 
/I, II, IV/ 

Projekcja filmu  
o tematyce religijnej  

/V – VIII/ 
1 800   -  845 klasy  V - VIII klasy I, II i IV  
2 9 00 -  945 klasy  I, II i IV  klasy V - VIII 

W t o r e k   /19.03.2019r./  
  Nauka rekolekcyjna, 

śpiewanie pie śni 
rekolekcyjnych przy gitarze, 

modlitwa ró żańcowa,  
błogosławie ństwo 

Zajęcia w szkole  
− zajęcia plastyczne 

„Droga krzy żowa” 
/I, II, IV/ 

Projekcja filmu  
o tematyce religijnej  

/V – VIII/ 
1 800   -  845 klasy  V - VIII klasy I, II i IV  
2 900 -  945 klasy  I, II i IV  klasy V - VIII 

Ś r o d a    /20.03.2019 r./ 
  Nauka o spowiedzi świętej – 

rachunek sumienia, 
spowied ź święta. 

Zajęcia w szkole  
Zajęcia plastyczne „Droga 

krzyżowa”. 
1 800   -  845 klasy  IV - VIII klasy I, II  
2 900 -   945 klasy  I,II, IV - VIII  Msza  Święta na zako ńczenie rekolekcji 

/błogosławie ństwo z odpustem zupełnym/ 
 


