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Dzień Godzina 

PONIEDZIAŁEK 21.03.2022r. – sala gimnastyczna 
3.  Nauka rekolekcyjna dla klas I - IV SP 9.30  – 10.15 

4. Nauka rekolekcyjna dla klas V – VIII SP 10.30 – 11.15 

WTOREK 22.03.2022r. – sala gimnastyczna 
3.  Nauka rekolekcyjna dla klas I - IV SP 9.30  – 10.15 

4. Nauka rekolekcyjna dla klas V – VIII SP 10.30 – 11.15 

ŚRODA 23.03.2022r. – Sanktuarium Salezjańskie              
w Oświęcimiu 

1. Msza św. i spowiedź św. dla klas I – IV                             9.15 – 10.00 

2. Msza św. i spowiedź św. dla klas V – VIII                        10.30 – 11.15 
 
 

21, 22  marca (poniedziałek, wtorek) 
 

 21, 22  marca (poniedziałek, wtorek) nauki rekolekcyjne odbywają 
się  w szkole. Uczniowie przyjeżdżają na 8.00 i są pod opieką 
nauczycieli uczących wg planu lekcji do 11.30 lub 12.30 (lekcji szóstej i 
siódmej w tych dniach nie ma) uwzględniając harmonogram rekolekcji. 
Autobus szkolny będzie odjeżdżał o godz. 12.45 oraz 14.30 dla uczniów 
ze świetlicy. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



23 marca środa 
 

W dniu 23 marca uczniowie uczestniczą we Mszy św.                                
i Nabożeństwie pokutnym w Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia 
Wiernych  w Oświęcimiu.  
 

Wszyscy chętni uczniowie w dniu  23.03  i uczestniczący w 
rekolekcjach zostaną przewiezieni do kościoła autobusem i później 
odwiezieni z powrotem do szkoły wg harmonogramu: 

 
 

1)  KLASY I – IV:   Czas trwania rekolekcji: od 09.15 do 10.00.  
 
Odjazd autobusu spod szkoły do kościoła 8.45, powrót pod szkołę 
10.20. Odjazd autobusu szkolnego na Zaborze o godz. 10.30. 
 
2)  KLASY V – VIII:  Czas trwania rekolekcji: od 10.30 do 11.15  
 
Odjazd autobusu spod szkoły do kościoła 10.20, powrót pod 
szkołę 11.30.  Odjazd autobusu szkolnego na Zaborze o godz. 
11.45. 

   
UWAGA: 
 

W dniu 23.03.2022r. przyjazd autobusu szkolnego będzie o godz. 8.30. 
Uczniowie klas I – IV przesiadają się do autobusu zorganizowanego 
przez księdza proboszcza, a uczniowie klas V – VIII  idą na świetlicę i 
tam oczekują do 10.30. na swój kurs. 
 

Rozkład jazdy autobusów w dniu 23 marca (środa) oraz plan rekolekcji 
będą na stronie internetowej szkoły:  
 

www.spwzaborzu.pl 
 

 

 

http://www.spwzaborzu.pl/

