
WYJAZD INTEGRACYJNY UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH  

DO OŚRODKA „KOMARO” W RYBAKACH  

W DNIU 31.08.2022 r. /ŚRODA/ 

ROK SZKOLNY 2022/2023 

 

HARMONOGRAM WYJAZDU KLAS: 

I A ALO – wychowawca – Pan Andrzej Zwierciadłowski 

I B ALO – wychowawca – Pani Aleksandra Dzbeńska 

I B ASP – wychowawca – Pani Agnieszka Tchórzewska 

 

1. Godz. 8.00 – zbiórka przy szkole, 

2. Godz. 8.15 – sprawdzenie list obecności, zebranie oświadczeń 

/załącznik 1/, wyjazd spod budynku szkoły, 

3. Godz. 9.00 - 9.30 – przyjazd na miejsce docelowe, apel                              

i odprawa, podział na III grupy do bloków tematycznych 

/wychowawca + klasa/: 

 

• Kl. I A ALO /liceum mundurowe/ – bloki zajęć 

tematycznych przydzielonych na klasę: S, P1, P2                           

• Kl. I B ALO /liceum mundurowe/ – bloki zajęć 

tematycznych przydzielonych na klasę: P2, S, P1 

• Kl. I B ASP /technikum informatyczno - mundurowe/ - 

bloki zajęć tematycznych przydzielonych na klasę: P1, P2, S 

 

P1 – zajęcia z pedagogiem szkolnym – Ks. Sebastian Urbański 

P2 - zajęcia z doradcą zawodowym i opiekunem Samorządu 

Uczniowskiego – P. Agnieszka Cieślik 



S1 – zajęcia sportowe oraz zajęcia z pierwszej pomocy – P. Kamil 

Karpik, P. Andrzej Zwierciadłowski P. Dariusz Zawojski, P. 

Radosław Kowalczyk. 

4. Godz. 9.30 – 11.00 – I blok zajęć tematycznych, 

5. Godz. 11.00 – 12.30 – II blok zajęć tematycznych, 

6. Godz. 12.30 – 13.00 – obiad, 

7. Godz. 13.00 -  14.30 - III blok zajęć tematycznych, 

8. Godz. 14.30 - 16.00 – zajęcia w terenie/nauczyciele 

przedmiotów mundurowych/, 

9.  Godz. 16.00 – ognisko, 

10. Godz. 17.30 – zbiórka, sprawdzenie list i wyjazd do Łomży, 

11. Godz. 18.00 – przyjazd pod szkołę i odbiór młodzieży przez 

rodziców/prawnych opiekunów. 

Ważne informacje: 

1. Koszt wyjazdu wynosi 70 złotych (w/w kwotę należy 

przekazać wychowawcy w dniu wyjazdu lub wcześniej 

dokonać wpłaty w sekretariacie szkoły). 

2. Wymagane są: strój sportowy, wygodne sportowe obuwie 

oraz 100% obecność! 

3. Należy nastawić się na świetną zabawę😊😊😊 

4. Prosimy o telefoniczne potwierdzenie udziału w wyjeździe do 

dnia 26.08.2022 r./piątek/ - sekretariat szkoły pracuje                         

w godzinach: 8.00 – 15.30. 

5. Jeśli ktoś z uczestników wyjazdu integracyjnego jest 

weganinem, wegetarianinem, itp., prosimy o zgłoszenie tego 

faktu do sekretariatu szkoły. Pragniemy dostosować 

warunki wyjazdu do potrzeb naszych Uczniów ☺ 

 


