
Zarządzenie nr 1/03/2019 
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dłużcu z dnia 11.03.2019 roku 

w sprawie organizacji pracy szkoły w czasie Rekolekcji Wielkopostnych 
w dniach 18-20 marca 2019 roku 

 
Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania 
nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U.1992 nr 36, poz. 155 ze zm.) i rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków 
i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. poz. 1147), na 
pisemny wniosek Proboszcza Parafii Rzymsko-Katolickiej w Dłużcu zarządzam, co następuje: 

 
§ 1 

 
Dni 18-20 marca 2019 r. (poniedziałek - środa) – w związku z obowiązkiem uczestnictwa w rekolekcjach 
wielkopostnych – uznaje się za dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, dla uczniów Szkoły 
Podstawowej w Dłużcu. 

 
§ 2 

 
Opiekę nad uczniami w tym czasie, zgodnie z § 10 ust. 1 (cyt. przepisów), zapewniają nauczyciele katecheci 
i wyznaczeni nauczyciele wg harmonogramu umieszczonego w załączniku nr 1. 

 
§ 3 

 
Dzień 18 marca jest dniem, w którym uczniowie klas III-VIII szkoły podstawowej i klasy gimnazjalnej III A 
w ramach rekolekcji wielkopostnych udadzą się do Klasztoru Karmelitów Bosych w Czernej pod opieką 
wyznaczonych nauczycieli i księży katechetów zgodnie z załącznikiem nr 1. 
Uczniowie oddziałów przedszkolnych i klas I-II w tym dniu nie mają zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  
 

§ 4 
 
Dni 18-20 marca 2019 r. pozostają dniami gotowości do świadczenia opieki przez nauczycieli 
i wychowawców. W tym czasie przebywają oni w szkole w godzinach swoich zajęć edukacyjnych za 
wyjątkiem sytuacji opisanej w harmonogramie (załącznik nr 1). Udział w opiece nad uczniami, w czasie 
nauk rekolekcyjnych w dniach poza harmonogramem pozostawia się do uzgodnienia z wychowawcami 
klas i nauczycielami katechetami. 
W razie konieczności istnieje możliwość zmiany godziny przebywania przez nauczycieli w szkole po 
uprzednim uzgodnieniu z dyrektorem szkoły. 
 

§ 5 
 
Dni 18-20 marca 2019 r. pozostają dniami pracy, dla pracowników administracji i obsługi szkoły. 

 
§ 6 

 
Sposób przekazania treści zarządzenia: 

 nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi poprzez wywieszenie na wewnętrznej tablicy 
ogłoszeń, mailowo (dotyczy nauczycieli). 

 uczniom i rodzicom – w sposób określony przez wychowawców klas, 

 wszystkim – publikacja na stronie internetowej. 



§ 7 
 
Szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów, którzy nie biorą udziału w rekolekcjach 
z powodów światopoglądowych i zajęcia opiekuńcze dla uczniów oddziału przedszkolnego w godzinach 
800-1300. 
 

§ 8 
 

Za bezpieczeństwo uczniów w trakcie dowozów i odwozów w dniach rekolekcji wielkopostnych 
odpowiadają osoby zatrudnione do opieki w tym czasie. 
 

§ 9 
 
Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania. 
 
 



Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 1/03/2019 
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dłużcu  
z dnia 11.03.2019 roku 

 

Dzień 18 marca 2019 roku 
 

Dowóz i odwóz dzieci klas III-VIII i klasy gimnazjalnej do Szkoły Podstawowej w Dłużcu trasami jak w każdy dzień 
porannymi i popołudniowymi kursami. Wyjazd autobusów z placu szkolnego o godz. 900. Powrót w godzinach 
1400 -1430 – po przyjeździe uczniów z Czernej. 
 
 

Dni 19-20 marca 2019 roku 
 

Trasa autobusu dla klas VI-VIII i III gimnazjum – Szkoła Dłużec 900 – Kąpiele Wlk. Sarnie Doły – Kąpiele Wlk. Remiza – Kąpiele 
Wielkie Kąpielska – Kąpiele Wlk. Szkoła – Kąpiele Wlk. Syber – Kąpiołki – Strzegowa – Smoleń – Dłużec Kościół – Domaniewice 
915-20. 
 
Trasa autobusu dla klas 0 i I-V szkoły podstawowej – Dłużec Kościół 1025 - Dłużec szkoła 1030 – Kąpiele Wlk. Sarnie Doły – 
Kąpiele Wlk. Remiza – Kąpiele Wielkie Kąpielska – Kąpiele Wlk. Szkoła – Kąpiołki – Strzegowa – Smoleń – Dłużec Kościół – 
Domaniewice 1045. 
 

Trasa powrotna taka sama jak przy dowozie za wyjątkiem uczniów z Domaniewic, których powrót zaplanowany jest tuż po 
mszy w pierwszej kolejności odwozu. 
 
Uwaga: Na przystankach uczniowie powinni być przynajmniej 5-10 minut wcześniej. 
 

 

Dzień / Szkoła Nauczyciele Dowóz/Odwóz 

Poniedziałek 18 marca 2019 roku 

Klasy 0-I-II szkoły podstawowej nie mają w tym dniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych, nauczyciele 
zapewniają zajęcia opiekuńcze w budynku Szkoły Podstawowej w Dłużcu. 

Klasy III-VIII i klasa gimnazjalna mają w tym dniu wyjazd do Klasztoru Karmelitów Bosych w Czernej. 

Zajęcia 
opiekuńcze  

w godz. 800-1300 

1. Aleksandra Gromadowska 

 

2. Agnieszka Sobota 

3. Agata Piwowarczyk 

4. Justyna Żelazna 

5. Anna Osuch 

Szkoła 
Podstawowa  

III-VIII  
i III A gimnazjum  

godz. 900  

 

1. Stanisław Osmenda 
Dowóz 900 – wyjazd autobusów z placu szkolnego - 
trasy autobusów jak w każdy dzień rano. 
(uwaga podana godzina wyjazdu - Dłużec szkoła) 

Odwóz dla wszystkich uczniów po powrocie 
z wyjazdu do Klasztoru Karmelitów Bosych 
w Czernej  – trasy autobusów jak w każdy dzień 
kursami popołudniowymi. 
(uwaga podana godzina wyjazdu - Dłużec szkoła) 

2. Urszula Latacz 

3. Anna Świerczek-Mól 

4. ks. Jacek Kawala 

5. Dominika Marchaj 

6. Anna Nawrot 

7. Jakub Kaliś 

8. Barbara Rolka 

  



Wtorek 19 marca 2019 roku 

Klasy VI-VIII i III 
gimnazjum 
godz. 1000 

(parafia w Dłużcu) 

1. Urszula Latacz Dowóz 900  
(uwaga podana godzina wyjazdu - Dłużec szkoła) 

Odwóz 1115-25  
(uwaga podana godzina wyjazdu - Dłużec Kościół) 

2. Renata Opiłka 

3. Agnieszka Koryto 

Klasy 0 i I-V 
godz. 1130  

(parafia w Dłużcu) 

1. Jerzy Zyguła Dowóz 1025   
(uwaga podana godzina wyjazdu - Dłużec Kościół) 

Odwóz 1235  
(uwaga podana godzina wyjazdu - Dłużec Kościół) 

2. Agata Piwowarczyk 

3. Justyna Żelazna 

Środa 20 marca 2019 roku 

Klasy VI-VIII i III 
gimnazjum 
godz. 1000 

(parafia w Dłużcu) 

1. Anna Świerczek-Mól Dowóz 900  
(uwaga podana godzina wyjazdu - Dłużec szkoła) 

Odwóz 1115-25  
(uwaga podana godzina wyjazdu - Dłużec Kościół) 

2. Iwona Chojnacka 

3. Dominika Marchaj 

Klasy 0 i I-V 
godz. 1130  

(parafia w Dłużcu) 

1. Anna Osuch Dowóz 1025   
(uwaga podana godzina wyjazdu - Dłużec Kościół) 

Odwóz 1235  
(uwaga podana godzina wyjazdu - Dłużec Kościół) 

2. Anna Nawrot 

3. Stanisław Osmenda 

 
W dniu 18 marca w Klasztorze Karmelitów Bosych w Czernej obecna będzie katechetka pani Barbara 
Rolka, ksiądz Andrzej Michniewski, ksiądz Jacek Kawala oraz ksiądz rekolekcjonista. 
W dniu 19 i 20 marca w Kościele Parafialnym pw. św. Mikołaja i Wawrzyńca w Dłużcu obecna będzie 
katechetka pani Barbara Rolka, ksiądz Andrzej Michniewski, ksiądz Jacek Kawala oraz ksiądz 
rekolekcjonista. 
 


