
Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 18  w Kaliszu 

Nr  6  / 2019 

18 marca 2019 r. 

 

§ 1 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 wprowadza 

 Zasady Organizacji udziału uczniów Szkoły Podstawowej nr 18 w Kaliszu  

w Rekolekcjach Wielkopostnych organizowanych przez Kościół Rzymsko – Katolicki. 

 

§ 2 

Pracownicy, uczniowie i rodzice zobowiązani są do stosowania się do zasad. 

 

§ 3 

 

Zasady Organizacji udziału uczniów Szkoły Podstawowej nr 18 w Kaliszu  

w Rekolekcjach Wielkopostnych stanowią załącznik do zarządzenia. 

 

§ 4 

 

Zasady Organizacji udziału uczniów Szkoły Podstawowej nr 18 w Kaliszu  

w Rekolekcjach Wielkopostnych obowiązują od dnia podpisania. 
 

 

 

 

 

                                                        Aleksandra Stawicka   
    

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 18 w Kaliszu 
 

                                                                                         Kalisz, dnia 18 marca 2019 r. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

ZASADY  ORGANIZACJI  UDZIAŁU  UCZNIÓW  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  NR  18  

w   KALISZU 

w  REKOLEKCJACH  WIELKOPOSTNYCH  ORGANIZOWANYCH  

PRZEZ  KOŚCIÓŁ  RZYMSKO-KATOLICKI 

 
 
 
 

1. Termin rekolekcji Proboszcz Kościoła ustala w porozumieniu z Dyrektorem szkoły. 

2. Rekolekcje odbywają się na terenie Kościoła Opatrzności Bożej przy ul. Polnej 8 w 

Kaliszu. 

3. W rekolekcjach uczestniczą tylko ci uczniowie, których rodzice wyrazili pisemną wolę 

uczestnictwa dziecka w rekolekcjach. 

4. Brak woli wyrażonej przez Rodziców jest równoznaczny z nieuczestniczeniem ucznia  

w rekolekcjach. 

5. Dni, w których odbywają się rekolekcje nie są dniami wolnymi od zajęć 

dydaktycznych.  

Ze względów organizacyjnych istnieje możliwość zmian w planie lekcji. Informację  

o zmianach zamieszczana jest w e-dzienniku. 

6. Uczniami w drodze „do” i „z” kościoła opiekuje się wychowawca klasy lub inny 

nauczyciel wyznaczony przez dyrekcję szkoły. Nauczyciel ten zobowiązany jest do 

wypełnienia  

w e-dzienniku „Karty wycieczki” z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Przed 

wyjściem ze szkoły wpisuje wyjście do Rejestru wyjść.  

7. Uczniowie na rekolekcje wychodzą ze szkoły i po zakończeniu rekolekcji wracają do 

szkoły nawet, gdy udział rekolekcje kończą się w tym samym czasie, co zajęcia 

szkolne. 

8. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w rekolekcjach pozostają w tym czasie w szkole i 

mają lekcje wg wcześniej podanego planu. 



9. Nauczyciel idący z uczniami do kościoła i wracający z kościoła do szkoły nie ma 

obowiązku uczestnictwa w rekolekcjach.  

10. Nauczyciel pod którego opieką znajdują się uczniowie wprowadza ich do kościoła  

i odbiera z kościoła po zakończonych rekolekcjach, podczas rekolekcji uczniami 

opiekują się nauczyciele katecheci.  

 

11. Wychowawca klasy powiadamia uczniów i rodziców w e-dzienniku o organizacji wyjść 

na rekolekcje, w szczególności : 

a. godzinie i miejscu zbiórki, 

b. zmianach w planie.  

 

12. Wzór Oświadczenia woli dla rodziców uczniów stanowi załącznik. 

13. Zasady podaje się do wiadomości społeczności szkolnej : 

a. nauczycieli zatrudnionych w szkole poprzez obwieszczenie w e-dzienniku; 

b. rodziców uczniów poprzez publikacje na stronie WWW oraz obwieszczenie  

w e-dzienniku; 

c. uczniów – wychowawcy klas zapoznają uczniów podczas lekcji 

wychowawczych. 

 

 

 

Zasady zostają wprowadzone Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 5 / 2019 z dnia 18. 03. 2019 r. 

i zaczynają obowiązywać od dnia podpisania . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



……………………………………                 Kalisz, dnia ……………………………….. 
(imię i nazwisko rodzica) 

O Ś W I A D C Z E N I E      W O L I 
 (rekolekcje) 

 
 

Wolę wyrażają tylko Rodzice uczniów, którzy będą uczestniczyć w rekolekcjach.  

Druk powinien być złożony do wychowawcy klasy w terminie do …………………………………. 

 
Wyrażam wolę uczestnictwa mojego dziecka  ……………………………………………………….………………                                                                                                                                       

                                                                                            (imię i nazwisko) 
ucznia/uczennicy* klasy …………………. w Szkole Podstawowej nr 18 w Kaliszu, w rekolekcjach 

wiekopostnych, które odbędą się w dniach ……………………………………. w godzinach 

……………………..,  w Kościele Opatrzności Bożej przy ul. Polnej 8 w Kaliszu.  

 

………………………………………… 
(podpis rodzica) 

 

 
 
……………………………………                Kalisz, dnia ……………………………….. 
(imię i nazwisko rodzica) 

O Ś W I A D C Z E N I E      W O L I 
(rekolekcje) 

 
Wolę wyrażają tylko Rodzice uczniów, którzy będą uczestniczyć w rekolekcjach.  

Druk powinien być złożony do wychowawcy klasy w terminie do …………………………………… 

 
Wyrażam wolę uczestnictwa mojego dziecka ……………………………………………………….……………… 

                                                                                                (imię i nazwisko) 

ucznia/uczennicy* klasy …………………. w Szkole Podstawowej nr 18 w Kaliszu, w rekolekcjach 

wiekopostnych, które odbędą się w dniach …………………………………… w godzinach 

…………………….., w Kościele Opatrzności Bożej przy ul. Polnej 8 w Kaliszu.  

 

 

………………………………………… 
(podpis rodzica) 


