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Порядок вступу до школи

1. Батьки або опікуни першокласників, які приводять дитину до школи, 
передають їх визначеному працівнику школи, який відводить дитину до класу.

2. Батьки Після занять чекають дитину в гардеробі.

Вхідні двері зачинені з 8.00 до 14.30.

3. Батьки, які мають гостру потребу зв’язатися з учителем або записатися до 
нього на прийом, повідомляють в канцелярію школи.

4. Щоб зв’язатися з секретаріатом, натисніть F1 або F2

5. Розмови між батьками/опікуном та вчителем чи вихователем можуть 
відбуватися на перервах між уроками, коли вчитель не чергує, або в 
узгоджений з учителем час



Порядок привезення дітей та вивезення їх із 

загальної кімнати школи

1. Загальна кімната приймає дітей з 6:30. Батьки/опікуни несуть відповідальність за безпеку дітей, 

доставлених до школи до 6:30 ранку.

2. Вихователь рішуче відмовляється від передачі дитини, якщо стан особи, яка має намір 

забрати дитину, свідчить про вживання алкоголю, психоактивних речовин або прояви 

агресивної поведінки та не може забезпечити безпеку дитини. У цьому випадку вчитель 

викликає іншого батько/опікун або інша особа, уповноважена забрати дитину, та повідомляє 

про подію начальника.

3. Якщо дитину не забирають у робочий час денної кімнати, вчитель, який перебував з нею, 

встановлює телефонний зв'язок з батьками/опікунами або особами, уповноваженими на забір учня, 

зазначеними у зарахунковій картці дитини на шкільна денна кімната. Він/вона встановлює 

найшвидший час, щоб забрати дитину. Якщо батько/опікун або інша особа, зазначена в картці денного 

перебування, не може забрати дитину, батько/опікун може уповноважити іншого дорослого по 

телефону забрати дитину. При заборі зазначена особа повинна пред'явити документ, що посвідчує 

особу, і написати заяву про забір дитини з кімнати відпочинку, розбірливо розписавшись під нею. 

Вчитель зобов’язаний ідентифікувати таку особу, записавши всі дані з цього документа.



Порядок привезення дітей та вивезення їх із 

загальної кімнати школи

4. У ситуації, коли класний керівник після закінчення денної роботи не може зв’язатися з батьками, 

опікунами чи особами, уповноваженими за карткою забрати дитину, він має право викликати міліцію 

для визначити місцезнаходження батьків/опікунів учня та забезпечити учня подальший догляд.

5. У виняткових випадках, з важливих для вчителя причин, коли вчитель не може залишитися до 

часу, узгодженого з батьками, щоб забрати дитину (після 17:00), дитина залишається в школі під 

наглядом не- працював на той час працівник школи.

6. При повторенні такої ситуації (забирання дитини після 17:00) батькам/опікунам вказується, що 

про ситуацію можна повідомити відповідні установи.

7. Якщо дитину забирають у неробочий час денної кімнати, вчитель щоразу складає службову 

довідку, копія якої наступного дня передається директору школи.



Залишаючи школу

Учням заборонено залишати школу до закінчення навчального часу.

Якщо батько відсторонює дитину від занять, він повинен письмово 

повідомити про це класного керівника.

Заява про самовільне звільнення учня зі школи подається батьком/опікуном 

дитини.

У разі недотримання цього правила від’їзд дитини розцінюється як 

втеча. Оцінка поведінки знижена.



ГОДИНИ УРОКУ 1 урок. 8.00 - 8.45

2 урок. 8.55 - 9.40

3 урок. 9.50 - 10.35

4 урок. 10.45 - 11.30

ОБІДНЯ ПЕРЕРУВА ДЛЯ ДІТЕЙ, ЩО ЗАКІНЧИЛИ ЗАНЯТТЯ

5 урок. 11.40 - 12.25

ОБІДНЯ ПЕРЕРУВА 20 ХВ

6 урок 12.45 - 13.30

ОБІДНЯ ПЕРЕРУВА 20 ХВ

7 урок. 13.50 - 14.35

8 урок. 14.45 - 15.30 

9. 15.40 - 16.25



УВАГА !!!

У школі заборонено користуватися мобільними телефонами

Якщо батьки/опікуни хочуть зв’язатися з дитиною у важливому питанні, вони 

можуть зателефонувати до секретаря школи за номером:

● 22 7654080,

● 22 7654081

Якщо учень хоче скористатися телефоном, він повинен повідомити про це 

вчителю.

Студент також може скористатися телефоном у кабінеті секретаря.

Якщо учень користується телефоном без згоди учня - телефон забирають у 

учня - тільки батько може забрати його зі школи



Оцінки в польській школі

Через шкільні оцінки вчителі визначають рівень знань учня.

Оцінювання також є сигналом для батьків про те, як дитина справляється з 

навчанням.

Оцінки відображаються в шкільному атестаті, а також є одним із 

перепусток, які дозволяють потрапити в хорошу школу і почати 

наступний етап навчання.



Класифікація в польській школі

У 1-3 класах початкової школи вчителі оцінюють учнів описово, від 4 класу до закінчення 
середньої школи діє градаційна шкала. На іспитах використовується відсоткова шкала.

Система оцінювання в Польщі включає такі оцінки в школі:

відмінна оцінка - 6

дуже гарна оцінка - 5

хороша оцінка - 4

задовільно - 3

зарахування - 2

незадовільна оцінка - 1

Для річного, семестрового та підсумкового оцінювання використовується шестибальна 
цифрова шкала оцінювання.



Класифікація в польській школі

У школі також оцінюється поведінка учня. Для цього використовується шкала 

оцінки поведінки.

Оцінки поведінки:

● зразкова оцінка

● дуже гарна оцінка

● хороша оцінка

● правильна оцінка

● неадекватна

● винна оцінка.

Поведінку оцінює класний керівник з урахуванням власних спостережень щодо поведінки 

учня у школі, а також його причетності до життя школи та дотримання правил, що містяться в 

статуті школи.



Класифікація в польській школі

Увага учень може не перейти в наступний клас!!!

Погана оцінка в кінці року - рейтинг 1

Студент може скласти іспит, який був незадовільним за результатами річної 

класифікації

з не більше як двома класами обов'язкової освіти.

!!!   У разі поганої оцінки на екзамені учень                                                                                

не буде переведений в наступний клас !!!



Поведінка учнів у школі

Середньострокова та річна класифікаційна оцінка поведінки 
враховує, зокрема:

● виконання обов'язків студента;
● діючи на благо шкільної громади,

● дбати про честь та традиції школи,
● дбати про красу польської мови,

● турбота про безпеку і здоров'я себе та інших,
● гідна культурна поведінка в школі та поза нею,

● виявляти повагу до інших.



Поведінка учня в школі - Зразкова оцінка поведінки 

дається учню, який:

1. виконує вказівки вчителя,

2. дотримуватися шкільних правил,

3.поважає державну символіку, охоче бере участь у відзначенні державних 
та місцевих свят та урочистостей,

4. чітко виділяється своєю особистою культурою по відношенню до всіх 
працівників школи та колег, і демонструє таке ставлення на всіх заходах, 
організованих школою та поза нею,

5. немає невиправданих годин і не запізнюється (одноразові затримки 
допускаються у випадкових випадках),

6. його зовнішній вигляд та одяг відповідають нормам, встановленим 
статутом школи,



Поведінка учня в школі - Зразкова оцінка поведінки 

дається учню, який:

7. інші учні завжди можуть розраховувати на його допомогу,

8.дбає про культуру слова, використовує ввічливі форми по відношенню 
до дорослих і колег, не вживає ненормативної лексики,

9. працьовитий і сумлінний, активно бере участь на уроках, намагається 
досягти успіху в науці,

10.відрізняється турботою про майно школи, класу,

11.виявляє повагу до людей похилого віку, інвалідів,

12.виявляє повагу до інших культур, релігій, національностей,



Неадекватна поведінка учня у школі – наслідки

У разі доведеної вини студент може отримати стягнення за:

1. невиконання положень статуту;

2. безпричинні пропуски на уроках;

3. зберігання, вживання та розповсюдження наркотичних засобів;

4. залякування, вимагання, застосування фізичної насильства, 

викрадення майна;

5. проступок, що загрожує життю та здоров’ю інших членів шкільної 

громади.



Неадекватна поведінка учня у школі – наслідки

Види покарань:

1. попередження від класного керівника;
2. попередження директора школи;

3. догана директору школи в присутності батьків;
4. невідбір учня для участі в заходах, не пов'язаних з виконанням 

основного навчального плану, організованих школою, до зняття 
стягнення директором школи за поданням вчителя

5. переведення в паралельний клас;
6. зняття зі списку учнів (повнолітнього учня) або переведення до 

іншого навчального закладу (виконавцем школи за поданням 
директора школи).



Порядок у школі – учень дбає про чистоту

Студент прибирає за собою!

● в класі

● у ванній, туалеті

● шкільна їдальня

● і на території школи

УВАГА !!!

● Викидаємо сміття в сміттєвий бак

● Підсуваємо стільці до столу

● Чистимо дошку

● Залишаємо чисту лавку



Обід - що ми їмо в школі

На обід студент приносить здорову їжу – фрукти, овочі, 

бутерброди, корисні перекуси.

Учні не приносять до школи солодощі, чіпси та газовані напої !



Одяг для уроку фізкультури

На уроки фізкультури студенти приносять свій практичний одяг

Найкраще, якщо це буде біла блузка і чорні або темно-сині шорти / легінси.

Одягаємось на уроках фізкультури, після уроку переодягаємося !



Домашнє завдання

Учитель визначає кількість і частоту виконання домашніх завдань.

У разі виконання домашнього завдання учень зобов’язаний його 

виконати!

При відсутності домашнього завдання вчитель може зазнати 

невдачі



Безпека

Учень категорично не має права приносити до школи ножі, зброю, газ та інші 

небезпечні пристрої

На території школи категорично заборонено проносити та/або вживати 

алкоголь, сигарети, наркотики та енергетичні напої.

Безалкогольне пиво не привозимо та не вживаємо!

У школі битися категорично ЗАБОРОНЕНО!



Онлайн продовження в Україні



Навчання в підготовчому відділенні

Метою підготовчого відділення є набуття учня мовних компетенцій. 

Наприкінці року буде оцінюватися знання польської мови кожного учня.

На підставі цього буде прийнято рішення, чи продовжуватиме учень з 

вересня відвідувати підготовчий клас, чи почне вчитися у звичайному класі.


