
Organizacja zajęć dla uczniów liceum uczęszczających na zajęcia religii 
w związku z rekolekcjami wielkopostnymi 

w dniach 22-24.02.2023 r. 
 

§ 22.02.2023 r. (środa) – 11.50 – 12.50 nauka rekolekcyjna w szkole  
(5 godz. lekcyjna, mała sala gimnastyczna, pozostałe zajęcia zgodnie z 
planem, uczniowie korzystający ze stołówki szkolnej przychodzą na obiad 
po nauce rekolekcyjnej) 

§ 23.02.2023 r. (czwartek)  
Ø 8.00 – 12.35 zajęcia szkolne zgodnie z planem  
Ø 13.00 -14.30 – nauki wielkopostne dla uczniów szkół 

ponadpodstawowych w Kolegiacie w Łasku (autokar z Kolumny do 
Łasku zapewnia Parafia WNMP w Kolumnie, powrót we własnym 
zakresie, uczniowie korzystający ze stołówki szkolnej przychodzą 
na obiad o 12.25) 

§ 24.02.2023 r. (piątek) – wyjazd na spotkanie w Arenie Młodych (autokar 
do Łodzi i z powrotem zapewnia Parafia WNMP w Kolumnie, opiekę 
zapewnia szkoła, orientacyjny czas 8.00 – 15.30) 

Proszę o zgłaszanie się na wyjazdy do ks. Wojciecha do 17.02.2023 r., celem 
zamówienia autokaru o określonej liczbie miejsc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Organizacja zajęć dla uczniów szkoły podstawowej uczęszczających na 
zajęcia religii w związku z rekolekcjami wielkopostnymi 

w dniach 15-217.03.2023 r. 
nauki rekolekcyjne odbywać się będą w kościele parafialnym 

Wniebowzięcia NMP w Łasku - Kolumnie 
§ 15.03.2023 r. (środa)  

9.00 -  nauka dla uczniów klas 1-3 SP (opiekę zapewnia szkoła) 
10.30 -  nauka dla uczniów klas 4-6 SP (opiekę zapewnia szkoła, 
uczniowie korzystający ze stołówki szkolnej przychodzą na obiad o godz. 
11.35) 
Pozostałe zajęcia dla klas 1-6  odbywają się zgodnie z planem 
 
12.00 -  nauka dla uczniów klas 7-8 SP w kościele parafialnym 
(uczniowie kl.7-8 realizują zajęcia szkolne do godz. 11.30, uczniowie 
korzystający ze stołówki szkolnej przychodzą na obiad o godz. 11.30) 
 

§ 16.03.2023 r. (czwartek)  
 
9.00 -  nauka dla uczniów klas 1-3 SP (opiekę zapewnia szkoła) 
10.30 -  nauka dla uczniów klas 4-6 SP (opiekę zapewnia szkoła, 
uczniowie korzystający ze stołówki szkolnej przychodzą na obiad o godz. 
11.35) 
Pozostałe zajęcia dla klas 1-6 SP odbywają się zgodnie z planem 
 
12.00 -  nauka dla uczniów klas 7-8 SP w kościele parafialnym 
(uczniowie kl.7-8 realizują zajęcia szkolne do godz. 11.30, uczniowie 
korzystający ze stołówki szkolnej przychodzą na obiad o godz. 11.30) 
 

§ 17.03.2023 r. (piątek)  
8.45 – 9.45 -  spowiedź dla uczniów klas 4-6 SP (opiekę zapewnia szkoła) 
9.00 -  Msza Święta  dla uczniów klas 1-6 SP w kościele parafialnym 
10.00 – 11.45 -  spowiedź dla uczniów klas 7-8 SP (opiekę zapewnia 
szkoła) 
10.30 -  Msza Święta  dla uczniów klas 7-8 SP w kościele parafialnym  
(opiekę zapewnia szkoła) 
Obiad zgodnie z obowiązującym harmonogramem 
Pozostałe zajęcia dla klas 1-8  SP odbywają się zgodnie z planem 


