Ім’я:
Прізвище:
Клас:
Вчитель:

Наша школа

Наше місто

Kалендар шкільного року
МІСЯЦЬСВЯТА/ВИХІДНІ
вересень

01.09. Початок шкільного року

жовтень

14.10День вчителя

листопад 01.11. Усіх Святих (вихідний),
11.11. День незалежності (вихідний)
грудень

23.12-01.01. Святкові канікули,
24.-26.12. Різдвяні свята

січень

01.01. Новий рік (вихідний),
06.01. Свято Трьох Королів

січень

або лютий Зимові канікули
– 2 тижні (згідно Міністерства національної освіти)

березень

або квітень Великодні свята – канікули – 6 днів

травень

01.05. Свято трудящих,
03.05. День Конституції 3 травня

червень

Закінчення шкільного року (останній тиждень червня)

липень

Канікули

серпень

Канікули

Про додаткові вихідні Тебе поінформує школа.

Шкільний розпорядок дня
Щоденно заняття розпочинаються о 8.00 год.
Заняття 1

8.00–8.45

Перерва 1 8.45-8.50

Заняття 2

8.50-9.35

Перерва 2

9.35-9.45 Перерва на сніданок

Заняття 3

9.45-10.30 Перерва 3 10.30-10.35

Заняття 4

10.35-11.20 Перерва 4 11.20-11.30

Заняття 5

11.30-12.15

Перерва 5

12.15-12.30 Обідня перерва (1–3 класи)

Заняття 6

12.30-13.15

Перерва 6

13.15-13.30 Обідня перерва (4–8 класи)

Заняття 7

13.30-14.15 Перерва 7 14.15-14.20

Заняття 8

14.20-15.05 Перерва 8 15.05-15.10

Заняття 9

15.10-15.55 Перерва 9 15.55-16.00

Заняття закінчуються у п’ятницю. Повертаємося до школи у понеділок.

Увага! У I–III класах детальний розклад отримаєш від свого вчителя.

Eлектронний журнал
У школі є електронний журнал, де батьки знайдуть всю інформацію про
розклад, замінюючи відсутніх вчителів або зустрічі з батьками.
Ваші оцінки з предметів та відвідуваність / відсутність під час занять
зберігаються в електронному журналі.
В електронному журналі вчителі також записують похвалу та коментарі
щодо поведінки учнів.
Батьки самостійно входять в електронний журнал після надання
електронного адреси викладачу класу.

Система оцінювання у нашій школі
Якщо Ти учень:
- I–III класів - Ти іТвої батьки постійно отримуєте інформацію про
Твій прогрес унавчанні та поведінці, аще – наприкінці кожного
семестру.
- IV–VI класів
1. Отримуєш оцінки за шкалою: 1–6.
2. Вчителі постійно оцінюють Твій прогрес у науці.
3. Наприкінці кожного семестру та року вчителі виставляють Тобі
підсумкові оцінки із кожного предмету та за поведінку.

Предметне оцінювання за шкалою:
6 — відмінно,
5 — дуже добре,
4 — добре,
3 — задовільно,
2 — допустимо,
1 — незадовільно

Твоя поведінка буде оціненою як:
Зразкова
Дуже добра
добра
Середня
Невідповідна
Негожа

Додаткові заняття

Додаткові заняття для учнів-іноземцівдодаткові заняття із польської мови
(не менше 2 годин утиждень)

Як можу заприятелювати із новими друзями/подругами у школі?

Твій вчитель представить Тебе новому класові.

Будеш мати багато часу, щоб знайти нових друзів.

Декотрі із Твоїх друзів легко нав’язують контакт із новими особами, а
декотрі – несміливі. Це не означає, що не хочуть товаришувати із Тобою.

До нашої школи часто приходять нові учні. Отже, декотрі твої друзі чи
подруги, яких зустрів, також можуть лише нещодавно прийти до школи
Перерва
Під час перерви мусиш залишитися на території школи!
Місця, у яких можеш перебувати під час перерви:
бібліотека,
шкільний коридор,
шкільний спортивний майданчик – тільки під наглядом вчителя:
весною, восени і влітку.
3. Під час перерви на сніданок можеш з’їсти свій сніданок у класі.
1.
2.
✓
✓
✓

4. Під час обідньої перерви можеш з’їсти обід у шкільній їдальні.

5. Під час перерви можеш придбати закуски у торговому автоматі
поруч зі шкільною загальною кімнатою.

Що роблю коли:

БУВ ВІДСУТНІМ НА ЗАНЯТТЯХ
Приношу довідку від батьків або лікаря. Показую її вчителю.

ЗАПІЗНИВСЯ
Іду у свій клас і говорю: “Прошу вибачення за запізнення”.

ПОГАНО СЕБЕ ПОЧУВАЮ
Говорю із вчителем чи шкільною медсестрою. Вони повідомлять батьків,
котрі заберуть мене зі школи.

МАЮ ПРОБЛЕМУ

ПОСВАРИВСЯ ІЗ КОЛЕГОЮ ЗІ ШКОЛИНЕ
Говорю із вчителем чи шкільним педагогом.
ВМІЮ САМОСТІЙНО ВИКОНАТИ ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Говорю із вчителем, вчителями або шкільним педагогом.

Мінісловничок основних шкільних термінів
Język polski
Rok szkolny
W Polsce nauka rozpoczyna się 1
września, a kończy w ostatnim
tygodniu czerwca następnego roku.

Język ukraiński
Шкільний рік
У Польщі навчання розпочинається
1вересня, а закінчується в останній
тиждень червня наступного року.

Półrocze
To połowa roku nauki: pierwsze
półrocze trwa zazwyczaj od września
do końca stycznia, drugie półrocze od
lutego do czerwca.

Ocena
Począwszy od czwartej klasy szkoły
podstawowej uczniowie są oceniani
przy pomocy skali od 1 do 6. 6 to
ocena najwyższa. 1 to ocena
najniższa. Od ucznia oczekuje się
opanowania materiału co najmniej na
2.
Biblioteka
Miejsce, gdzie uczeń może
wypożyczać książki do domu.

Семестр
Це половина навчального року:
зимовий cеместр зазвичай триває
від вересня до kінця січня, літній
семестр —від лютого
до червня.
Зимові канікулиДвотижнева
перерва у навчанні після перших
шести місяців.
Канікули
Це вільний віднавчання час
протягом літа.Триває від
останнього тижня червня
до кінця серпня.
Батьківсько-вчительська
конференціяЦе зустріч між
батьками та вчителями (учнями)
учня. Його мета - обговорити
успіхи дітей у навчанні та інші
важливі питання, що стосуються
шкільного життя.
Оцінка
Починаючи із четвертого класу
початкової Школи учні
оцінюються за шкалою оцінок Від
1 до 6. 6—ценайвищаоцінка. 1—це
найнижча оцінка. Від учня
вимагається
опанування матеріалу хоча б на 2.
Бібліотека
Місце, де студент може позичити
книги додому.

Dyrektor szkoły
Osoba, która kieruje szkołą.

Директор школи
Особа, котра керує школою.

Ferie zimowe
Dwutygodniowa przerwa w nauce po
pierwszym półroczu.
Wakacje
To czas wolny od nauki w ciągu lata.
Trwa od ostatniego tygodnia czerwca
do końca sierpnia.
Wywiadówka
To spotkanie rodziców z
nauczycielem/nauczycielami ucznia.
Jego celem jest omówienie postępów
dzieci w nauce oraz innych ważnych
spraw dotyczących życia szkoły.

Pedagog szkolny
Specjalista pomagający dzieciom,
które mają trudności szkolne.

Шкільний педагог
Спеціаліст,котрийдопомагає
дітям,які мають шкільні проблеми.

Nieobecność
W Polsce dzieci mają obowiązek
chodzić do szkoły, dopóki nie
skończą szkoły podstawowej.
Jeśli dziecko nie przyjdzie do szkoły,
rodzice są zobowiązani
napisać ‘usprawiedliwienie’, czyli
wyjaśnić, dlaczego dziecko nie
przyszło do szkoły.

Відсутність
У Польщі діти зобов’язані ходити
до школи до закінчення початкової
школи.Якщо дитина не приходить
до школи, батьки
зобов’язанінапишіть
«обґрунтування», тобто поясніть,
чому дитина не прийшла до школи.

Przerwa obiadowa
To dłuższa przerwa w godzinach
południowych (20 minut), w
czasie której dzieci mają czas na
zjedzenie obiadu w stołówce
szkolnej.
Przerwa śniadaniowa
Przerwa po drugiej godzinie
lekcyjnej, przeznaczona na zjedzenie
drugiego śniadania przez uczniów.
Spędza się ją w klasie.
Grono pedagogiczne
To zespół nauczycieli uczących w
danej szkole.
Pokój nauczycielski
To specjalna sala w szkole
przeznaczona dla nauczycieli. Tam
można znaleźć nauczycieli w czasie
przerw.

Обідня перерва
Це довша перерва в опівдні (20
хвилин), дюймапід час якого діти
встигають обідати в шкільній
їдальні.
Перерва на сніданок
Перерва після другої шкільної
години для студентів, щоб вони
обідали. Він проводиться в класі.
Педагогічний колектив
Це вчительський колектив даної
школи.
Кімната персоналуЦе спеціальна
кімната в школі для вчителів. Там
ви можете знайти викладачів на
перервах.

