
Zmiana organizacji zajęć w dniu 28.11.2017r. 

 

ODDZIAŁY „0” po pisemnym zadeklarowaniu obecności dzieci przez rodziców 

W godzinach od 8.00 do 11.15 zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w szkole 

Przywóz na godzinę 8.00 

Trasy: 

Kiszewy – Zadworna CPN  7 uczniów 

Nowy Świat – Krępa 3 uczniów  

Sarbicko – Gadowskie Holendry 6 uczniów plus Zadworna za UGiM – 4 uczniów 

Wróblina – Wymysłów 10 uczniów  

 

Odwóz około godziny 11.20  razem z uczniami powracającymi z Mszy Św. 

KLASY I – VII I II – III GIMNAZJUM 

9.45 

Zbiórka wychowawców poszczególnych klas na parkingu przy Kościele 

9.55 

Zbiórka uczniów z Tuliszkowa na parkingu przy Kościele  

Przywóz uczniów z poszczególnych miejscowości na parking przy Kościele  

Trasy: 

Kiszewy – Zadworna CPN  82 uczniów – 2 autokary 

Nowy Świat – Krępa 65 uczniów – 2 autokary 

Sarbicko – Gadowskie Holendry 52 uczniów plus Zadworna za UGiM – 42uczniów – 2 autokary 

Wróblina – Wymysłów 84 uczniów – 2 autokary 

 

Przejście uczniów wraz z wychowawcami do Kościoła 

Ok. 10.00  

MSZA ŚWIĘTA DZIĘKCZYNNA ORAZ POŚWIĘCENIE SZTANDARU SZKOŁY 

OK. 11.15 przejście uczniów i wychowawców na parking 

Odwóz uczniów dojeżdżających 

Rozejście się uczniów z Tuliszkowa do domów (uczniowie klas młodszych, zwłaszcza klas I pod opieką 

rodziców) 

Uformowanie szyku reprezentantów poszczególnych klas (po pięcioro uczniów), uczniów 

nagrodzonych w konkursach i przewodniczących poszczególnych klas i przejście pod opieką 

wychowawców do szkoły.  

Przebieg dalszych uroczystości zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. 



10.00 - Msza święta 

12.00 - złożenie kwiatów pod Pomnikiem Powstańców 1863 r., 

12.30 - wystąpienie Dyrektora Szkoły, 

13.00 - przekazanie Sztandaru Szkoły, 

13.30 - spektakl słowno-muzyczny, 

14.15 - wystąpienia Gości i Dyrektora Szkoły, 

15.30 - zwiedzanie szkoły, 

Ok.15.30/15.45 odwóz dla uczniów dojeżdżających, reprezentujących poszczególne klasy – 4 

autokary 

Uczniowie objęci opieką świetlicy  

Przywóz na godzinę 8.00 

W godzinach od 7.30 do 9.30 zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w świetlicy 

pod opieką pani Joanny Ciesielskiej  

ok. 9.35 przejście na parking przy Kościele pod opieką pani Joanny Ciesielskiej i przekazanie dzieci 

pod opiekę ich wychowawcom 

ok. 11.15 przekazanie przez wychowawców poszczególnych klas pani Joannie Ciesielskiej pod opiekę 

dzieci pozostających w świetlicy (w ramach grupy popołudniowej, dzieci oczekujące na odwóz lub na 

rodziców w każdy wtorek)  

Dzieci  pod opieką pani Joanny Ciesielskiej zajmują miejsce w uformowanym szyku i przechodzą do 

szkoły. Od godziny 11.45 opiekę nad nimi przejmuje pani Marta Wróbel. 

Uczniowie, którzy nie uczestniczą we Mszy Świętej pozostają pod opieką pani Agnieszki Naglewskiej 

w świetlicy do momentu objęcia opieką przez panią Martę Wróbel – około godziny 11.45 

11.45 – 15.30/15.45 udział uczniów objętych opieką świetlicową w uroczystości zgodnie z 

wcześniejszymi ustaleniami (opiekun pani Marta Wróbel)  

10.00 – Msza święta 

12.00- złożenie kwiatów pod Pomnikiem Powstańców 1863 r., 

12.30 - wystąpienie Dyrektora Szkoły, 

13.00- przekazanie Sztandaru Szkoły, 

13.30- spektakl słowno-muzyczny, 

14.15-wystąpienia Gości i Dyrektora Szkoły, 

15.30-zwiedzanie szkoły, 


