
Plan weekendu integracyjnego - koordynator mgr Ryszard Jezierski 

dzień godzina przedsięwzięcie odpowiedzialni miejsce 
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do 1800 przyjęcie i zakwaterowanie uczniów Kierownik internatu internat 

1800 – 1830 spotkanie organizacyjne Kierownik internatu stołówka 

1830 – 1915 przydział do klas, spotkanie z wychowawcami Wychowawcy klas 
plac apelowy, klasy 

w internacie 

1915 – 1945 kolacja dziewczęta Kierownik internatu stołówka 

1945 - 2015 kolacja chłopcy Kierownik internatu stołówka 

2015 - 2100 przydział do klas, spotkanie z wychowawcami Wychowawcy klas 
plac apelowy, klasy 

w internacie 

2100 - 2140 toaleta wieczorna Kierownik internatu internat 

2140 apel wieczorny Kierownik internatu  

2200 - 600 cisza nocna 
Kierownik internatu + 
wychowawcy klas WP              

i SG 
internat 
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600 pobudka 
Kierownik internatu + 
wychowawcy klas WP              

i SG 
internat 

600 – 610 
przygotowanie do Porannego Rozruchu 

Fizycznego 

Kierownik internatu + 
wychowawcy klas WP               

i SG 
internat 

610 – 640 Poranny Rozruch Fizyczny 
przedstawiciele wszystkich 

formacji mundurowych 
internat 

640 – 700 toaleta poranna Kierownik internatu internat 

700 – 730 śniadanie dziewczęta Kierownik internatu stołówka 

730 - 800 śniadanie chłopcy Kierownik internatu stołówka 

830 – 1300 
trening musztry – postawa zasadnicza, 

swobodna, krok zwykły 
przedstawiciele wszystkich 

formacji mundurowych 
plac apelowy 

1300 – 1330 obiad chłopcy Kierownik internatu stołówka 

1330 - 1400 obiad dziewczęta Kierownik internatu stołówka 

1400 - 1500 czas wolny Kierownik internatu internat 



1500 – 1645 trening musztry – krok zwykły 
przedstawiciele wszystkich 

formacji mundurowych 
plac apelowy 

1700 – 1800 wybór zajęć pozalekcyjnych zainteresowani świetlica 

1800 – 1930 grill, ognisko 
Kierownik internatu + 

wychowawcy klas 
teren szkoły 

1930 – 2100 dyskoteka Kierownik internatu teren internatu 

2100 - 2140 toaleta wieczorna Kierownik internatu internat 

2140 apel wieczorny Kierownik internatu internat 

2200 - 700 
cisza nocna 

Kierownik internatu + 
wychowawcy klas P i SP 

internat 
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700 pobudka 
Kierownik internatu + 

wychowawcy klas P i SP 
internat 

700 – 730 toaleta poranna Kierownik internatu internat 

800 – 830 śniadanie dziewczęta Kierownik internatu stołówka 

830 - 900 śniadanie chłopcy Kierownik internatu stołówka 

 
Zdanie pokoi przez osoby nie będące 

mieszkańcami internatu – przeniesienie 
rzeczy na świetlicę 

 internat 

900 - 1200 trening musztry – krok zwykły 
przedstawiciele wszystkich 

formacji mundurowych 
plac musztry 

1300 - 1330 obiad chłopcy Kierownik internatu stołówka 

1330 - 1400 obiad dziewczęta Kierownik internatu stołówka 

 Zakończenie weekendu integracyjnego – 
wyjazd uczniów z poza internatu do domów 

  

1400 - 1700 czas wolny Kierownik internatu - 

1700 - 1740 kolacja dla wszystkich Kierownik internatu stołówka 

1800 - 2100 czas wolny Kierownik internatu - 

2100 - 2140 toaleta wieczorna Kierownik internatu Internat 

2140 apel wieczorny Kierownik internatu Internat 

2200 - 600 cisza nocna Kierownik internatu Internat 

 


