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Plan zajęć w roku szkolnym 2020/2021 

 

Grupa przedszkolna (4-5 latki) 

sobota, godz. 11.00 - 11.45  

– religia i  j. polski  

 

Grupa przedszkolna „Zerówka” 

(5-6 latki) 

sobota, godz. 10.00 - 10.45  

– religia i  j. polski  

 

Klasa I 

(Dom I, 1 piętro – sala św. Józefa) 

sobota, godz. 10.00 - 10.45 – religia  

godz. 11.00 - 11.45 – j.polski 
 

Klasa II 

(Dom I, 1 piętro – sala św. Stanisława) 

sobota, godz. 10.00 - 10.45 – j.polski  

godz. 11.00 - 11.45 – religia 
 

Klasa III 

(Dom I, parter – sala św. Wojciecha) 

sobota, godz. 10.00 - 10.45 – religia  

godz. 11.00 - 11.45 – j.polski 

 

 

 

 

 

Klasa IV 

(Dom I, 1 piętro – sala św. Teresy) 

sobota, godz. 10.00 - 10.45 – j.polski  

godz. 11.00 - 11.45 – religia 
 

 

Klasa V 

(Dom II, 1 piętro – sala 2) 

sobota, godz. 10.00 - 10.45 – religia  

godz. 11.00 - 11.45 – j.polski 
 

Klasa VI 

(Dom II, 1 piętro – sala 1) 

sobota, godz. 10.00 - 10.45 – j.polski  

godz. 11.00 - 11.45 – religia 
 

Klasa VII 

(Dom II, parter) 

sobota, godz. 10.00 - 10.45 – religia  

godz. 11.00 - 11.45 – j.polski 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

Młodzież 

piątek, godz. 19.00 – Młodzież przygotowująca się do sakramentu Bierzmowania 

piątek, godz. 19.00 – Młodzież, która przyjęła już sakrament Bierzmowania 

sobota, godz. 12.00 – j. polski dla młodzieży 

 

 

HISTORIA POLSKI  

Zajęcia odbywać się będą raz w miesiącu w godz. 12.00 – 12.45  

(Dom I, 1 piętro – sala św. Teresy) 

 

26.09.2020 – Temat „Bitwa Warszawska” 

07.11.2020 – Temat „40 lat Solidarności” 

14.11.2020 – Temat: „Jan Paweł II i historia Polski” 

16.01.2021 – Temat: „Pięć Prawd Polaka” 

(pozostałe terminy zostaną podane w późniejszym czasie) 
 

 

Scholka dziecięca NIEBIAŃSKIE NUTKI 

Próby scholi będą odbywać się w kościele w soboty w godz. 12.00 – 12.45 

 
 

Dni w które planowane są zajęcia lekcyjne (piątek / sobota)
 

Wrzesień: 4/5,  11/12,  18/19,  25/26 Luty:  5/6,  12/13,  19/20, 26/27 

Październik:  2/3 Marzec: 5/6, 12/13, 19/20 

Listopad: 6/7,  13/14,  20/21, 27/28 Kwiecień: 16/17, 23/24 

Grudzień:  4/5,  11/12, 18/19  Maj:  7/8, 28/29 

Styczeń:  8/9,  15/16,  22/23, 29/30 Czerwiec:  11/12,  18/19 

Spotkanie dla rodziców dzieci klas III, 

które przygotowują się 

do I Komunii świętej  

odbędzie się 13.09.2020 
 

o godz. 12.30 – Msza święta, 

po Mszy spotkanie w sali 
 

Spotkanie dla rodziców młodzieży, 

która przygotowuje się  

do Bierzmowania  

odbędzie się  

w piątek 11.09.2020  

o godz. 19.00 

 



     

 

“A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, 

aż do skończenia świata” – Mt 28,20 

 

Drodzy Rodzice, minęły już wakacje, mam nadzieję, 

że ten czas pozwolił Wam i Waszym dzieciom 

zregenerować siły, pozwolił odnowić zapał na 

kolejny rok pracy i nauki ... 

Nadal jesteśmy w trudnym czasie pandemii. Dzieci i 

młodzież rozpoczęły naukę w szkole, uczą się 

matematyki, przyrody, innych przedmiotów, nauka ta przybrała w tym czasie odmienny 

charakter, ale jest kontynuowana. Nie możemy zostawić  dzieci bez kształtowania ich życia 

w wierze, bez ukierunkowywania ku Bogu, ku wartościom chrześcijańskim, ku temu co jest 

piękne i szlachetne. Wiara rodzi się z tego, co się słyszy, a tym, co się słyszy jest słowo 

Chrystusa” – Rz 10,17. Dlatego pomimo istniejącej sytuacji pragniemy wszystkie dzieci i 

młodzież, którzy zgłoszą się do nas otoczyć,  duszpasterską troską i zaprosić na zajęcia 

katechetyczne i z języka polskiego w wymiarze takim w jakim to będzie możliwe. 

Przypominając wszystkim  o istniejących zasadach i odpowiedzialności za siebie i innych w 

duchu V Bożego przykazania „Nie zabijaj”, które wymaga od nas troski o zdrowie swoje i 

innych oraz abyśmy niepotrzebnie nie  narażali siebie i bliźnich na chorobę.  

 

 

Nowe dyrektorium katechetyczne 

"Katecheta ma być świadkiem wiary, a katecheza istotnym elementem 

ewangelizacji". W dniu 25 czerwca 2020 ogłoszono w Watykanie nowe dyrektorium 

katechetyczne, które stanowi uaktualnienie dyrektorium z roku 1997.  

Treść dokumentu została podzielona na trzy części i 12 rozdziałów. W pierwszej 

części jest mowa o roli katechezy w ewangelizacyjnej misji Kościoła. Przypomina się 

w niej m.in. o należytym przygotowaniu katechetów, którzy winni być wiarygodnymi 

świadkami wiary. 

W drugiej części dokumentu zostało m.in. uwypuklone znaczenie rodziny, która 

aktywnie uczestniczy w katechizacji i jest naturalnym miejscem życia wiarą. Rodzina 

uczy dzieci wiary, ale nade wszystko daje o niej świadectwo. 

Trzecia część dyrektorium dotyczy katechezy w Kościołach partykularnych. Jest 

w niej mowa m.in. o szkołach katolickich, które w coraz większym stopniu powinny się 

stawać „wspólnotami wiary”. Podkreśla się też znaczenie nauczania religii w szkołach, 

dzięki czemu uczniowie mogą otrzymać wykształcenie całościowe, uwzględniające 

wymiar duchowy człowieka. 25 czerwca 2020 
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Zasady bezpieczeństwa w czasie pandemii COVID-19 

Zajęcia lekcyjne z dziećmi i młodzieżą 
 

   

 

 W trosce o zdrowie każda osoba uczestnicząca w zajęciach lekcyjnych powinna 

zdezynfekować ręce przed wejściem do budynku  

 W czasie zajęć lekcyjnych w domu parafialnym mogą przebywać tylko dzieci oraz 

nauczyciele 

 Rodzice (dzieci klas 1-7) oczekują na zewnątrz budynku (na czas oczekiwania, podczas 

zajęć lekcyjnych, rodzicom zostanie udostępnona duża sala parafialna) 

 Osoby, które przebywają w budynku powinny mieć maseczkę lub chustę, która zasłania 

usta oraz nos 

 W toaletach jednocześnie mogą przebywać max 3 osoby 

 Sale lekcyjne będą wietrzone po każdych zajęciach  

 

Polnische Schule in Essen e.V. 
 

   

 

Polska Parafia w Essen organizuje bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży z j. polskiego, 

historii oraz katechezę. Od czerwca 2017 roku zostało powołane do istnienia stowarzyszenie 

- Polnische Schule in Essen e.V.– którego zadaniem jest wsparcie nauczycieli i pomoc w 

organizacji zajęć. Zachęcamy do wspierania działalności stowarzyszenia poprzez wpłaty na 

konto: 

DE19 3606 0295 0017 2490 10 

BIC GENODED1BBE 

Stowarzyszenie ma możliwość wystawienia do urzędu finansowego 

 zaświadczenia o przekazaniu wpłaty na konto  (Spendebescheinigung) 

 

Polnische Schule in Essen e.V.  - Hirtsieferstr. 13, 45143 Essen 

Gemeinnütziger Verein, VR 5801 Amtsgericht Essen 

 


