
Дорогий Учню, шановні Батьки,

ласкаво просимо до нашої школи!

Початкова школа N6

імені Генріка Сєнкєвіча

Вулиця Жвірки і Вігури, 22

62-200 , Ґнєзно

тел. 61-426-13-25

 sekretariat@sp6.gniezno.eu 

Важливі контакти:

Ельжбєта Захольска директор dyrektor@sp6.gniezno.eu

Ізабелла Мацьковяк заступник wice-dyrektor@sp6.gniezno.eu

mailto:sekretariat@sp6.gniezno.eu
mailto:wice-dyrektor@sp6.gniezno.eu
mailto:dyrektor@sp6.gniezno.eu


Доброго ранку! Привіт! Ласкаво просимо до нашої школи! 
Дорогий Учню!

Ласкаво просимо до Ґнєзно, до Твоєї нової школи.

Ми раді, що Ти прийшов до нас, 

проживатимеш тут ,

будеш навчатися і розважатися  з нами.

Нашу школу відвідують переважно польські діти,

але є й деякі учні з України.

Ми знаємо, що перші дні в новій школі можуть бути 

важкими.

Нові друзі, вчителі, приміщення школи.

Ми хочемо полегшити Тобі ознайомлення з правилами та 

звичаями, які існують в нашій школі.

Якщо Тобі буде щось незрозуміло,

будуть питання або сумніви, завжди можеш запитати у 

друга чи однокласника, вчителя або класного керівника.

Також завжди можеш звернутися зі  своїми запитаннями, 

сумнівами чи  труднощами до  інших учнів  та вчителів. 

Удачі!



Cистема освіти в Польщі

ДИТЯЧИЙ САДОК - підготовка до школи

ПОЧАТКОВА ШКОЛА - триває 8 років

Після закінчення початкової школи у Вас є три варіанти:

1. Загальноосвітній ліцей - 4 роки навчання

2. Профільний ліцей - 3 роки навчання

3. Технікум - 5 років навчання

Після складання іспиту на здобуття зрілості можна вступати 

до університету, але на це ще є час.

Обов’язкова освіта триває до кінця восьмого класу початкової 

школи, але не довше ніж до 18 років.

Навчальний рік триває з початку вересня до кінця червня і 

поділяється на два півріччя.

Перше півріччя триває до зимових канікул,

але не пізніше 31 січня,

друга половина року закінчується в червні.

Після першого півріччя є зимові канікули.

 Влітку канікули є в липні та серпні.



Календар навчального року

У нас також є вихідні та канікули протягом навчального року, 

коли немає регулярних уроків або коли ми не ходимо до школи. 

Ми ходимо до школи з понеділка по п’ятницю, а суботи, неділі 

та канікули проводимо вдома - з сім’єю чи друзями.

Місяць Вихідні дні навчання

14 жовтня 2021 (четвер) День Вчителя

1 листопада 2021 року 

(понеділок)

Всіх Святих

11 листопада 2021 року 

(четвер)

Національний день 

Незалежності

21-31 грудня Зимові різдвяні канікули

6 січня 2022 року (четвер) Богоявлення

17-30 січня  2022 року Зимові канікули

14-18 квітня 2022 року Весняні канікули

1-3 травня 2022 року Свято Конституції

16 червня (четвер)  Боже Тіло

Кінець року / отримання 

сертифіката

24 червня (п’ятниця)



Уроки та перерви

Урок Перерва

1
08.00 - 08.45 8.45-8.55

2
08.55 - 09.40 9.40-9.45

3
09.45 - 10.30 10.30-10.40

4
10.40 - 11.25 11.25-11.45

5
11.45 - 12.30 12.30-12.50

6
12.50 - 13.35 13.35-13.40

7
13.40 - 14.25 14.25-14.30

8
14.30 - 15.15 15.15-15.25

9
15.25 - 16.10



Як оцінюють у нашій школі?

На веб -сайті школи Ви знайдете документ під назвою:

ВНУТРІШНЬОШКІЛЬНА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ - ознайомтесь з ним.

Ось найважливіші речі:

1) 100% здобутих балів - рейтинг "відмінно",

2) від 91% до 99% балів - "дуже добре”,

3) від 70% до 90%  балів — "добре" ,

4) від 50% до 69% балів, які можна набрати - "незадовільно" ,

5) від 30% до 49% балів, які можна отримати -  "допустимо",

6) від 29% до 0% можливих балів - "недостатній" рівень (не зарахував предмет)

  •   Контрольні роботи, тести та самостійні роботи на уроках повинні бути 

оголошені за тиждень до початку.

      • За один день можна проводити не більше одного тесту, контрольної або 

самостійної роботи.

     • Контрольні роботи, тести та самостійні роботи  є обов’язковими. Якщо з 

якихось  причин учень не може написати їх з усім класом, він повинен зробити це 

у строки, узгоджені з учителем, але не пізніше ніж через два тижні після 

повернення до школи.

      • Письмова робота учня залишається в обліку школи. Учень та його батьки 

мають право переглянути письмову форму учня з учителем -предметником.

    • Учня можна допитати усно або письмово (самостійна робота) без 

попередження, зі знань  та вмінь, що охоплюють обсяг останніх трьох уроків. 

Учень з тесту може отримати відмінну оцінку, якщо він творчо написав або 

розв’язав завдання, що виявляють креативність.



    • Учень також може отримувати оцінки за активність, домашнє завдання, 

свої  нотатки  та творчість.

    •  Виправлення незадовільної оцінки 1 з контрольної або самостійної роботи є  

обов’язковою  і повинно проводитися після уроків. Учень пише її лише один раз і 

виправлена оцінка враховується.

    • Учень має право (до уроку) 3 рази на семестр повідомляти про відсутність 

підготовки до уроків без наведення причин. Цей правило не поширюється на 

уроки, де проводяться оголошені тести.

Учень також підлягає оцінці поведінки.

Це регулюється документом: ОЦІНКА ПОВЕДІНКИ УЧНЯ

- його можна знайти на веб -сайті школи

1. Оцінка поведінки учня виражає думку школи про виконання учнями 

шкільних обов’язків, їх особисту культуру, участь у житті класу, 

школи, ставлення до колег та інших людей, повагу та розвиток себе,

користування перевагами володіння можливостями і талантами, а 

також можливості, створені школою.

2. На початку навчального року класні керівники інформують учнів 

та батьків про методи та критерії оцінки поведінки.

3. Визначаючи класифікаційну оцінку поведінки учня, у якого 

діагностовано порушення або інші порушення розвитку, слід 



враховувати вплив цих розладів чи дисфункцій на його поведінку на 

підставі рішення про необхідність спеціальної освіти або рішення про

необхідність індивідуального навчання або висновок психолого 

-педагогічного консультативно-го центру, включаючи порадню 

спеціалістичну.

4. У І-ІІІ класах оцінка поведінки-це описова оцінка.

5. Починаючи з четвертого класу, застосовуюють шкалу оцінки 

поведінки, що відповідає чинним нормам щодо умов та методів 

оцінювання, класифікації та просування студентів:

1) зразкова;

2) дуже добра;

3) добра;

4) середня;

5) невідповідна;

6) негожа;

6. Середньострокова та річна класифікаційна оцінка поведінки 

враховує, зокрема:

1) виконання зобов'язань учня;

2) діяти відповідно до блага шкільної спільноти;

3) турботу про честь і традиції школи;

4) турботу про красу рідної мови;

5) піклування про безпеку та здоров’я свого та інших людей;

6) гідну та культурну поведінку в школі та за її межами;

7) виявлення поваги до інших людей.



Як перевірити оцінки та присутність дитини?

Як пояснити відсутність?

У нашій школі є електронний журнал. Ми використовуємо Vulcan Uonet +

Веб -сайт є безкоштовним для кожного батька та учня. Секретар / класний 

керівник допомагає батькам увійти в систему вперше. Ви повинні вказати свою 

адресу електронної пошти.Електронний журнал є основним засобом спілкування 

між школою та батьками.

 Це дозволяє швидко:

 • перевірити відвідуваність,

 • оцінки та коментарі,

 •  домашнє завдання,

 • оголошені контрольні роботи,

 • план уроку та можливі зміни до плану,

     • надіслати повідомлення класному керівнику,

     • отримати повідомлення від класного керівника або іншого вчителя,

     • пояснити відсутність дитини.

Також доступна мобільна версія.



Як одягатися до школи?

 Повсякденний одяг 

Наші  учні  можуть одягатися відповідно до своїх уподобань.

 Важливо, щоб одяг був чистим і естетичним. Вбрання  не може 

містити вульгарних та образливих відбитків - також 

іноземними мовами. 

Спортивний одяг

Вбрання з фізичного виховання включає білу футболку та темні 

шорти та спортивне взуття з білою підошвою. Ви носите його в

окремій сумці з підписом. Учні I - III класів тримають костюми у 

своїх класах.



Урочистий одяг (Strój galowy )

Це елегантна біла блузка або сорочка, штани або спідниця 

темно -синього або чорного кольору. Під час урочистих подій 

учні обов’язково відзначають початок і кінець навчального року, 

а також під час інших важливих урочистостей, про які учні та 

батьки заздалегідь повідомляються.

Переклала з польської мови Відзіш Надія


