
Polska Parafia w Essen, Hirtsieferstr. 13, 45143 Essen 
 

Polnische Schule in Essen 
 

Plan zajęć lekcyjnych w roku szkolnym 2022/2023 
 

Grupa przedszkolna (4-5 latki) 

Sobota, godz. 1100 – 1145 

(religia i j. polski) 

 

„Zerówka“ (5-6 latki) 

Sobota, godz. 1000 - 1045 

(religia i j. polski) 

 

Klasa I 

Dom 1 – piętro, sala św. Stanisława 

Sobota, godz. 1000 – 1045 – religia 

godz. 1100 – 1145 – j. polski 

 

Klasa II 

Dom 1 – piętro, sala św. Józefa 

Sobota, godz. 1000 – 1045 – j. polski 

godz. 1100 – 1145 – religia 

 

Klasa III 

Dom 1 – parter, sala św. Wojciecha 

Sobota, godz. 1000 – 1045 – religia 

godz. 1100 – 1145 – j. polski 

 

Klasa IV 

Dom 1 – piętro, sala św. Teresy 

Sobota, godz. 1000 – 1045 – j. polski 

godz. 1100 – 1145 – religia 

 

 

 

Klasa V 

Dom 2 – piętro, sala św. Bonifacego 

Sobota, godz. 1000 – 1045 – religia 

godz. 1100 – 1145 – j. polski 

 

Klasa VI 

Dom 2 – piętro, sala św.Bonawentury 

Sobota, godz. 1000 – 1045 – religia 

godz. 1100 – 1145 – j. polski 

 

Klasa VII 

Dom 2 – parter, sala św. Klemensa 

Sobota, godz. 1000 – 1045 – j. polski 

godz. 1100 – 1145 – religia 

 

Klasa VIII 

Sobota, godz. 1000 – 1045  – j. polski  

(Dom 2, piętro, sala św. Klemensa) 

 

Piątek, godz. 1900 – 1945 – religia 

(przygotowanie do Bierzmowania)

DLA CHĘTNYCH 

Sobota, godz. 900 – 945 

j. polski dla ambitnych w sali 

św. Bonifacego (Dom 2 – piętro) 
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Język polski dla ambitnych 

Zachęcamy uczniów klas IV–VII do uczestnictwa w dodatkowych zajęciach z j. polskiego. 

Podczas zajęć uczniowie będą doskonalić swoje umiejętności językowe oraz zajmować się 

nowymi tematami. Zapraszamy na język polski dla ambitnych i ciekawych!  

Zajęcia będą odbywały się w soboty w godz. 900 - 945 w sali św. Bonifacego. 
 

Dni w które będą odbywały się zajęcia (piątek/sobota) 
 

wrzesień 2022 

2/3; 9/10; 16/17; 23/24 

październik 2022 

21/22; 28/29 

listopad 2022 

4/5; 11/12; 18/19; 25/26 

grudzień 2022 

2/3; 9/10; 16/17  

styczeń 2023 

13/14; 20/21; 27/28 

luty 2023 

3/4; 10/11; 17/18; 24/25 

marzec 2023 

3/4; 10/11; 

17/18; 24/25 
 

kwiecień 2023 

21/22; 28/29 

 

maj 2023 

5/6; 12/13; 26/27 
 

czerwiec 2023 

2/3; 16/17 

 

Scholka Niebiańskie Nutki 
Próby scholki będą odbywać się w soboty w godz. 1200 - 1245 

 

Przygotowanie do I Komunii świętej 

Katecheza przygotowująca do pełnego uczestnictwa we Mszy świętej oraz do sakramentu 

pokuty i pojedniania będzie odbywać się w soboty w ramach katechezy w klasie III.   

Spotkanie dla rodziców oraz dzieci przygotowujących się 

do I Komunii świętej odbędzie się w niedzielę 18.09.2022. 

(Msza święta o godz. 12.30, po Mszy świętej spotkanie w sali parafialnej). 
 

Dla młodzieży 

Spotkania dla młodzieży, która przyjęła już sakrament Bierzmowania 

w piątki o godz. 19.00. 

Spotkania dla studentów i młodzieży pracującej w pierwsze piątki miesiąca 

(o godz. 18.00-Msza święta, następnie Agapa, o godz. 20.00 katecheza) 
 

Przygotowanie do sakramentu Bierzmowania 

Spotkania młodzieży przygotowującej się do sakramentu Bierzmowania  

odbywają się w piątki o godz. 19.00. 
 

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 

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

Gemeinnütziger Verein, VR 5801 Amtsgericht Essen 


