
Inauguracja  roku szkolnego 2 września 2019 r. 

 

 

Szkoła Podstawowa - klasy VI, VII, VIII 

 

godz. 8.30 - 8.45   spotkanie - apel rozpoczynający   

            w szkole przy ul. Mariackiej 18 

 

godz. 8.45 - 9.30   spotkanie z wychowawcami  

      w salach lekcyjnych 

 

godz. 9.30    Sakrament pokuty w kościele 

 

godz. 10.00 - 11.00  uroczysta Msza św w kościele  

     św. Tomasza Ap.  
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Szkoła Podstawowa - klasy I 

 

 

godz. 9.30    Spotkanie z wychowawcami przy 

     kościele św. Tomasza Ap. ul. Orla   

 

godz. 10.00 - 11.00  uroczysta Msza św. w kościele  

     św. Tomasza Ap.  

 

godz. 11.00   uroczystość w oratorium - plebania 

     kościoła św. Tomasza Ap.  

 

godz. 11.30   akcja "Bezpieczna droga do szkoły" 

     pod patronatem Komendy   

     Wojewódzkiej w Katowicach -  

     zajęcia w plenerze 
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Szkoła Podstawowa - klasy II a, III a, IV a, b 

 

 

 

godz. 8.30   spotkanie z wychowawcami w szkole 

     przy ul. Kasztanowej 3a 

     następnie przejście do kościoła 

     św.  Tomasza Ap.  

 

godz. 9.30    Sakrament pokuty w kościele 

 

godz. 10.00 - 11.00  uroczysta Msza św. w kościele  

     św. Tomasza Ap.  
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Szkoła Podstawowa - klasy  III b, V a,b,c,d 

 

 

godz. 9.30    Sakrament pokuty w kościele  

 

godz. 10.00 - 11.00  uroczysta Msza św. w kościele  

     św. Tomasza Ap.  

 

godz. 11.30   spotkanie z wychowawcami w salach 

     w szkole przy ul. Kasztanowej 3a  
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Liceum klasy I 

 

godz. 8.45 - 9.00  spotkanie - apel rozpoczynający   

            w szkole przy ul. Mariackiej 18 

 

godz. 9.00 - 9.30   spotkanie z wychowawcami  

      w salach lekcyjnych 

 

godz. 9.30    Sakrament pokuty w kościele 

 

godz. 10.00 - 11.00  uroczysta Msza św. w kościele  

     św. Tomasza Ap.  

 

godz. 11.00   uroczystość w oratorium - plebania 

     kościoła św. Tomasza Ap.  

 

godz. 11.30   akcja "Bezpieczna droga do szkoły" 

     pod patronatem Komendy   

     Wojewódzkiej w Katowicach 
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Liceum klasy II i III 

 

godz. 8.45 - 9.00  spotkanie - apel rozpoczynający   

            w szkole przy ul. Mariackiej 18 

 

godz. 9.00 - 9.30   spotkanie z wychowawcami  

      w salach lekcyjnych 

 

godz. 9.30    Sakrament pokuty w kościele 

 

godz. 10.00 - 11.00  uroczysta Msza św. w kościele  

     św. Tomasza Ap.  

 

   

 

 

 


