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Цей довідник ми адресуємо батькам учнів, які починають
або продовжують навчання в Польщі й походять з іншої
країни або повертаються до Польщі з еміграції.
У ньому ми розмістили відомості про польську систему
навчання та вказівки, як розібратися в тому, що діється
в школі. Бажаючи полегшити учням і батькам адаптацію
до нових умов, ми пояснюємо, як функціонують публічні
школи в Польщі та як дати собі в них раду.
Довідник ми поділили на частину, яка призначається для
батьків, та частину для учнів. У кінці міститься корисний
словничок шкільних понять, а також прикладові зразки
листів для спілкування батьків зі школою.
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Перед записом до школи:
Пам’ятайте – ваше дитя має точно такі самі права як польські
діти.
Відповідно до польського законодавства діти, які не є
польськими громадянами й на яких поширюється обов’язок
шкільного навчання (obowiązek szkolny), користуються
навчанням та доглядом у публічних початкових школах (szkoły
podstawowe), публічних художніх школах, понадгімназіальних
закладах та школах (placówki i szkoły ponadgimnazjalne) на
умовах, які ідентичні тим, які стосуються до громадян Польщі.

Як вибрати школу?
ПОЧАТКОВА ШКОЛА (szkoła podstawowa)
На рівні ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ діє РАЙОННИЙ РОЗПОДІЛ (rejonizacja). Це означає, що про прийняття до даної школи вирішує
місце проживання. Почавши з I класу, до VIII класу початкової
школи, учні початкової школи приймаються до районних
шкіл (szkoły obwodowe) відповідно до закону та на підставі
документів.
При записі до районної школи необхідно представити документ,
що підтверджує проживання в даному шкільному районі. Це
може бути:
-

договір оренди
договір купівлі-продажу квартири
заява особи, у якої мешкає сім’я дитини.

Зразки документів можна знайти на сторінці:
www.rekrutacje.edu.wroclaw.pl
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Якщо ми хочемо записати дитину до іншої початкової школи,
яка не є районною школою дитини, учні приймаються на підставі
документів, за умовою, що дана школа розпоряджається
вільними місцями.
Якщо ми хочемо записати дитину до двомовної, спортивної
школи або міжнародних класів школи, то крім документів
потрібні також позитивні результати перевірки фізичної
підготовки та мовної компетенції, якщо в розпорядженні даної
школи ще є вільні місця.
Якщо немає можливості записати дитину до школи, яка
знаходиться за межами району його проживання, протягом 7
днів від дати відмови її батьки можуть звернутися до директора
за заявою про обґрунтування відмови. В обґрунтуванні школа
вказує причини відмови. Директор має для цього 5 днів, а потім
батьки мають 7 днів, щоб оскаржити це рішення.
Важливе: приймальні платформи розроблені виключно
польською мовою. У випадку проблем із розумінням варто
попросити про допомогу осіб, які володіють польською мовою.
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ПІСЛЯПОЧАТКОВА ШКОЛА (szkoła ponadpodstawowa)
Щоб потрапити до післяпочаткової школи, учень мусить
відповідати визначеним критеріям. Щодо документів, потрібних
під час запису, це:
- свідоцтво про закінчення початкової школи;
- у випадку кандидатів до школи, яка здійснює професійне
навчання - медична довідка про відсутність протипоказань
щодо прийому на практичне навчання професії.
Якщо до школи зголоситься більше кандидатів ніж школа
передбачила місць, до уваги братимуться додаткові критерії.
Всі необхідні відомості кандидати знайдуть на веб-сторінці:
www.rekrutacje.edu.wroclaw.pl
Що потрібно під час запису до школи (на кожному рівні):
Будь ласка, під час запису надайте шкільне свідоцтво або
довідку, видану школою за кордоном, яке (яка) підтверджує,
що дитина ходила до школи за кордоном, та вказує клас або
етап освіти, який вона закінчила.
Було б найкраще, якби документ був перекладений польською
мовою, однак, необов’язково присяжним перекладачем.
Такий документ допоможе вчителям запланувати працю з
учнем та надолужити можливі різниці в програмі.
Мовний тест - школа має право провести дитині тестування
яке визначить рівень володіння польською мовою. Якщо
виявиться, що мовна компетенція учня не достатня, школа
рекомендує записати дитину до нижчого класу. Це не є
обов’язковим, але якщо батьки не погодяться на таке
рішення, існує велика правдоподібність, що дитина матиме
проблеми з засвоєнням інформації з окремих предметів.
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Документ із психологічно-педагогічної консультації – якщо
учень має висновок із психологічно-педагогічної консультації,
його необхідно надати до школи. Це допоможе вчителям
адаптувати методи праці й програми навчання до учня, а
також надасть можливість записати учня на вирівнювальні
заняття з польської мови чи математики. Такий документ також
допоможе оцінити, чи можливе шкільні труднощі виникають із
мовного бар’єра, чи може мають інші причини.
Якщо ви вважаєте, що ваша дитина повинна пройти
діагностування, зголосіться до Психологічно-педагогічної
консультації № 1 у Вроцлаві (Poradnia PsychologicznoPedagogiczna nr 1 we Wrocławiu). Там працюють люди, які
володіють іноземними мовами та напевно вам допоможуть.
Адреса:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
ul. Kościuszki 31/1
50-011 Wrocław
http://www.ppp1.wroc.pl

Важливе: Пам’ятайте, що такий документ ніколи не пошкодить
вашій дитині, а лише допоможе в кращому розвитку!
Медична документація – варто надати до школи карту
щеплень, а також передати інформацію, яка стосується здоров’я
вашої дитини. Така інформація повинна стосуватися хронічних
захворювань (таких як цукровий діабет, епілепсія тощо), а також
алергій. Завдяки тому допомога, яку у разі потреби надасть
шкільна медсестра, буде ефективніша.
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Схема освітньої системи в Польщі
У Польщі навчання є обов’язковим до виповнення 18 років. З
початку воно охоплює початкову школу (8 років), потім, залежно
від учня, загальноосвітній ліцей (liceum ogólnokształcące, 4
роки), технікум (technikum, 5 років) або галузеву школу (szkoła
branżowa, I ступеня – 3 роки навчання, II ступеня – 2 роки
навчання). Після закінчення ліцею та технікуму учень має право
скласти випускні іспити (egzamin maturalny) та продовжувати
навчання у вищому навчальному закладі (wyższa uczelnia).
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ІСПИТИ В ПОЛЬСЬКИХ ШКОЛАХ
- Іспит восьмикласника (egzamin ósmoklasisty) – іспит, який учні
пишуть весною в 8 класі початкової школи. Іспит складається
з 3 частин, та охоплює: польську мову, математику та сучасну
іноземну мову.
- Іспити, які підтверджують професійну кваліфікацію – це іспити,
які проводяться під кінець навчання в технікумах та галузевих
школах. Вони охоплюють професійно-технічні предмети.
- Випускні іспити – до випускних іспитів можуть приступити
учні загальноосвітнього ліцею або технікуму.
Випускні іспити розподіляються на усні та письмові іспити.
Обов’язкові іспити під час усної частини:
- іспит з польської мови (без визначення рівня)
- іспит з сучасної іноземної мови (без визначення рівня)
Обов’язкові іспити під час письмової частини:
- іспит з польської мови (на базовому рівні)
- іспит з математики (на базовому рівні)
- іспит з сучасної іноземної мови (на базовому рівні)
- іспит з обраного додаткового предмету (на підвищеному рівні)
Випускні іспити можна також письмово скласти з обраних
учнем додаткових предметів.
Результати окремих випускних іспитів беруться до уваги під
час прийому на навчання до вищих навчальних закладів.
Іспити – полегшення для іноземців - діти, які не є поляками
і польські громадяни, які прибувають з-за кордону, також
мають право на спеціальні умови під час державних іспитів в
початковій школі.
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Адаптація полягає на:
- можливості приступити до іспитів в окремому залі,
- збільшення тривалості іспитів,
- застосуванні інших критеріїв оцінювання, як у випадку учнів з
труднощами з навчанням – в обґрунтованих випадках та тільки
за згодою директора Окружної екзаменаційної комісії (Okręgowa
Komisja Egzaminacyjna).

Шкала оцінювання
У класах 1-3 початкової школи вчителі виставляють описові
оцінки. Починаючи від четвертого класу початкової школи,
учні оцінюються за шкалою від 1 до 6. 6 – це найвища оцінка,
1 – найнижча. Від учня очікують оволодіння матеріалом
щонайменше в допустимому ступеню – на допустиму оцінку.
Погані оцінки можна виправляти після узгодження цього з
вчителем.
Оцінки з предметів:
1 – незадовільно (niedostateczna, ndst.)
2 – допустимо (dopuszczająca, dop.)
3 – задовільно (dostateczna, dst.)
4 – добре (dobra, db.)
5 – дуже добре (bardzo dobra, bdb.)
6 – відмінно (celująca, cel.)
Учні можуть також отримувати оцінки з поведінки. Вони
виставляються наприкінці семестру:
- дуже погана (naganne)
- невідповідна (nieodpowiednie)
- правильна (poprawne)
- добра (dobre)
- дуже добра (bardzo dobre)
- відмінна (wzorowe)
9

Організація навчального року та навчання в
школі
Навчальний рік починається в польських школах 1 вересня та
закінчується в останньому тижні червня. В таблиці знайдете
найважливіші святкові та вихідні дні. Про інші вихідні дні,
які можуть випасти під час тривання навчального року, вас
повідомить школа.
МІСЯЦЬ

СВЯТКОВІ/ВІХІДНІ ДНІ

ВЕРЕСЕНЬ

01.09 – початок навчального
року

ЖОВТЕНЬ

14.10 – День національної
освіти, День вчителя (Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Nauczyciela)

– вихідний тільки для учнів
середніх шкіл
ЛИСТОПАД

01.11 – День всіх святих (Wszystkich Świętych, вихідний день)
11.11 – Свято незалежності
(Święto Niepodległości, вихідний
день)

ГРУДЕНЬ

23.12-01.01 – Різдвяні канікули
(ferie świąteczne)

24-26.12 – Різдво (Święta Bożego
Narodzenia)

СІЧЕНЬ

01.01 – Новий рік (Nowy Rok ,
вихідний день)
06.01 – Свято трьох царів,
Богоявлення (Święto Trzech Króli,
вихідний день)
10

СІЧЕНЬ/ЛЮТИЙ

Зимові канікули (ferie zimowe) –
2 тижні (точна дата відповідно
до визначень Міністерства
національної освіти
(Ministerstwo Edukacji Narodowej))

БЕРЕЗЕНЬ/КВІТЕНЬ

Великдень (Święta Wielkanoc– 6 днів (у березні або
квітні – рухоме свято)

ne)

ТРАВЕНЬ

01.05 – День праці (Święto Pracy, вихідний день)
03.05 – Свято Конституції 3-го
травня (Święto Konstytucji 3
Maja, вихідний день)

ЧЕРВЕНЬ

Закінчення навчального року
(останній тиждень червня)

ЛИПЕНЬ

КАНІКУЛИ

СЕРПЕНЬ

КАНІКУЛИ

Пам’ятайте, що навчальний рік ділиться на два семестри, а між
ними є 2-тижневі зимові канікули.
Подробиці про навчальний рік 2019/2020
https://www.gov.pl/attachment/44e42d57-5ee7-4f7f-ac5d-2406b6a49bcc

Уроки – уроки в польських школах тривають 45 хвилин та
зазвичай починаються о 8:00 годині. Варто, однак, мати розклад
уроків дитини, тому що декотрі школи працюють у двозмінному
режимі або починають уроки о 7:30.
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Перерви – між уроками учні завжди мають перерви. Зазвичай
ці перерви тривають 10 хвилин, але протягом дня є одна
перерва на сніданок (15 хвилин) та обідня перерва (20 або 25
хвилин). Пам’ятайте, щоб дати дитині поживний сніданок або
записати її на обід.
Обід – у більшості початкових шкіл є можливість викупити
дитині обід. Обіди оплачуються щомісячно. Якщо вам на це не
вистачає грошей, а хочете, щоб дитина користувалася обідом,
запитайте в секретаріаті про можливість отримання фінансової
підтримки.
Група продовженого дня (świetlica szkolna) – якщо ваша
дитина ходить до початкової школи, вона може користуватися
шкільною групою продовженого дня. Група працює після уроків
(найчастіше для молодших учнів), а також під час уроків. Якщо
ваша дитина не бере участі в уроках релігії або виховання до
життя в сім’ї (ці предмети – необов’язкові), вона зможе безпечно
провести час на групі.
Плати – навчання в школі пов’язане з різними постійними
(рада батьків (rada rodziców), страхування, класний внесок)
та додатковими (шкільні екскурсії) витратами. Класний
керівник (wychowawca klasy) повідомить вас про оплати на
першому зібранні для батьків. Пам’ятайте, що не всі плати є
обов’язковими, від деяких ви можете відмовитися.
Участь батьків у житті школи – якщо ви маєте час, ви
можете долучитися до життя школи. Про всілякі ініціативи вас
повідомить класний керівник. До чого ви можете долучитися?
Ви можете допомогти в організації шкільних заходів, спекти
пиріг чи допомогти підготувати прикраси для ярмарку. Кожна
ініціатива вітатиметься!
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Мобільні телефони – у деяких школах діє заборона
користуватися мобільними телефонами! Пам’ятайте, щоб
перевірити, чи ваша дитина може носити телефон до школи.
Якщо така заборона діє й дитина буде спіймана під час гри
телефоном – вчителі й директор можуть вжити відповідних
заходів. Якщо, без огляду на це, ви хочете залишатися з дитиною
на зв’язку, не хвилюйтесь! Навіть, коли щось станеться, дитина
завжди може вам подзвонити зі шкільного секретаріату.
Квіти та подарунки для вчителів – якщо ви хочете,
можете подякувати вчителеві за його працю та його
захоплення допомогою для вашої дитини. Це можуть бути
квіти, маленький подарунок чи вітальний лист, зроблений
дитиною. Часом практикуються складчини – дрібні суми
призначаються для подарунку для вчителя. У польських
школах подарунки вручаємо з нагоди Дня вчителя (14 жовтня)
або в кінці навчального року. Пам’ятайте, що подарунок не є
обов’язковим.
Учнівський квиток (legitymacja szkolna) – це документ, який
видається кожній дитині, яка ходить до школи (також студентам
- до 24 років), Квиток надає право на законні пільги на залізниці
(PKP) та в автобусному сполученні (PKS) - 37% знижки та
безплатні переїзди міським транспортом у Вроцлаві. Учні
мусять пам’ятати, щоб мати з собою учнівський квиток кожен
раз, коли вони користуються такими послугами (також під час
шкільних екскурсій).
Важливе: квиток необхідно проштампувати в секретаріаті на
початку навчального року, в іншому випадку він недійсний! Він
мусить бути підписаний у вказаному місці. Щоб його зробити,
необхідна є фотографія формату для квитків, яку можна зробити
у фотостудії.
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Зв’язок школи з батьками
Рутинні зустрічі та зв’язок
Школа створює можливість зголошувати не лише можливі
проблеми чи інциденти, але також і позитивний фідбек
для школи, те, що вдалося з перспективи одного з батьків.
Пам’ятайте, що спілкування зі школою – це важливий елемент
успіху дитини в школі.
Зібрання (wywiadówka) – це зустріч із класним керівником.
Класний керівник обговорює результати навчання, які мають
учні, а також переказує найважливіші відомості про життя
школи.
Інформація, яку вчитель надає на зібранні, стосується всіх
учнів. Якщо ви хочете поговорити про освою дитину, ви можете
це зробити під кінець зібрання окремо. Зібрання відбуваються
о тій самій годині для батьків учнів окремих класів. Можливо
також домовитися з класним керівником в ситуації, коли батьки
мають двоє дітей у тій самій школі і не можуть бути на обох
зібраннях. Ви також можете попросити класного керівника про
зустріч в іншому терміні.
Консультації – це зустріч із вчителями, які навчають різних
предметів у школі. В цей день ви можете поговорити з кожним
з них про успішність вашої дитини.
Шкільна інформація – інформація про зібрання, консультації
та інші важливі події переказує класний керівник. Класний
керівник сам обере форму зв’язку або перекаже інформацію
через учня. Найправдоподібніше це буде електронний журнал.
Декотрі вчителі надсилають повідомлення SMS або email. Також
варто відвідати веб-сторінку школи та її профілі в соцмережах.
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Якщо ви маєте сумніви чи труднощі
У школі є багато осіб, які допоможуть вам вирішити проблеми,
пов’язані з освітою дитини. Однак треба потрапити до
відповідної людини.
Проблема з окремим предметом: вчитель предмету ->
класний керівник -> педагог -> директор
Виховна проблема, пов’язана з вашою дитиною або
іншими учнями: класний керівник -> педагог -> директор
Проблема, яка виникає з мовного бар’єра: вчитель
польської мови як іноземної або культурний асистент
Проблема з документацією, формальностями: секретаріат
-> заступник директора -> директор
Кому заявити про погане самопочуття дитини – коли
учень погано почувається на уроку, він повинен заявити про
це вчителеві. Вчитель скерує учня до шкільної медсестри. У
разі такої потреби класний керівник або працівник секретаріату
подзвонить батькам з проханням прийти до школи за дитиною.
Виняткові ситуації – у разі скоєння забороненого діяння
учнем (напр., вживання алкоголю, наркотиків, паління сигарет,
порушення правил суспільного співжиття) дирекція зв’язується
з батьками. У разі відсутності зв’язку з батьками директор може
подзвонити в поліцію.
Необхідно пам’ятати, що якщо учень скоїть наведені вище
діяння, він не буде усунений зі школи, але може бути покараним
дуже поганою оцінкою з поведінки або можуть бути припинені
його права учня.
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Якщо учень самовільно покине школу, школа не несе за
нього відповідальності.
Підтримка педагога – педагог це особа, яка допомагає учням,
які створюють виховні проблеми в школі, допомагає вирішувати
проблеми, а також може допомогти отримати підтримку для тих
дітей, у яких складне матеріальне положення.
Підтримка психолога – у декотрих школах працює спеціаліст,
який виконує обов’язок шкільного психолога та підтримує
в праці вчителів. Кожен, хто потребує поговорити про свої
емоції або потребує допомоги при вирішенні проблем, може
звернутися до психолога.
Зв’язок із класним керівником – якщо маєте будь-які запити,
що стосуються життя школи або ви потребуєте поговорити
про свою дитину, зверніться до класного керівника. Залежно
від ситуації, з класним керівником ви можете зв’язатися
через електронний журнал, по телефону, через SMS, email або особисто. Пам’ятайте, що на розмову необхідно
домовитися, а не розмовляти з класним керівником на
перерві, коли він чергує в коридорі, ні перед уроками.
Зв’язок з вчителем польської мови як іноземної – якщо
ваша дитина відвідує додаткові уроки польської мови, ви
можете зв’язуватися безпосередньо з вчителем цього предмету.
Вчитель повідомить вас про прогрес вашої дитини або про
можливі труднощі та теми, над якими треба попрацювати. Варто
поговорити з таким вчителем на початку навчального року та
запитати, яким чином можна з ним зв’язуватися.
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Важливе: Пам’ятайте, що кожен іноземець має право відвідувати
додаткові заняття з польської мови (2 години на тиждень).
Про додаткові заняття з польської мови запитайте в секретаріаті
школи.
Вирівнювальні заняття для учнів, що походять із інших
країн – якщо програма навчання з попередньої школи значно
відрізнялася від поточної, ваша дитина може відвідувати
вирівнювальні заняття з даного предмету. Кожний учень має
право на 1 годину на тиждень.
Про додаткові вирівнювальні заняття запитайте в секретаріаті
школи.
Культурний асистент (asystent kulturowy) – у декотрих
вроцлавських школах можна зустріти культурного асистента
для учнів, які походять з-за меж Європейського союзу. Така
особа найчастіше знає українську або російську мову та
перебуває в школі кілька годин на тиждень. Асистент може
допомогти дітям під час уроків, а також допоможе зробити
уроки або вирішити конфлікти та проблеми, що з’являються в
результаті наявності мовного бар’єра.
Зв’язок з кураторіумом (kuratorium) - у виняткових випадках
- напр., у ситуаціях, пов’язаних з проблемами з візою та їх
впливом на життя учня або у випадках дискримінації за
походженням учня.
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Щоденне життя в школі
Щоб твоя дитина гарно почувалася в новій школі та щоб ви
змогли швидко звикнути до нових реалій, пам’ятайте:
- регулярно перевіряти електронний журнал (посилання
знаходиться на веб-сторінці школи)
- перевіряти зошити (не всі вчителі записують домашнє
завдання до електронного журналу, особливо в старших
класах)
- купити один зошит для кожного предмету (вчитель повинен
визначити, який це повинен бути зошит)
- не мусите купувати підручників – школа їх видає учням додому
- про взяті додому підручники треба дбати, в іншому випадку
за них треба буде заплатити в кінці року
- ви можете викупити дитині обід у шкільній їдальні.
- якщо ви не вирішитеся викупити обід – дайте дитині до
школи бутерброди або інші закуски.
- якщо ви хочете, щоб дитина раніше вийшла зі школи (під час
уроків), ви мусите це зголосити в секретаріаті
- молодші діти (у 1-3 класах) не можуть самостійно повертатися
додому, їх мусить забирати опікун, який має на це право
- молодші діти (у 1-3 класах) можуть після уроків залишатися на
групі продовженого дня
- у декотрих школах є можливість робити уроки на групі –
перевірте, чи ваша школа має таку можливість, і в разі потреби
запишіть туди свою дитину
- діти зобов’язані відвідувати школу, а кожна відсутність мусить
бути обґрунтована
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Мова
Необхідність засвоєння інформації з даного предмету
іноземною мовою може бути для вашої дитини джерелом
фрустрації. Вирішитеся на тест, який встановлює рівень за
мовою, щоб зменшити стрес дитині.
Якщо незнання мови буде серйозним бар’єром в засвоєнні
знань, вчителі можуть вирішити про непереведення дитини
до наступного класу. Це буде гарною нагодою для кращого
оволодіння мовою.
Важливе: Ваша дитина має право на додаткові вирівнювальні
заняття, якщо в неї є проблеми з приводу мовного бар’єра.

Чого очікує школа від батьків
- Підтримки під час виконання домашніх завдань
- Надання всіляких висновків та довідок про стан здоров’я
- Присутності батьків на зібраннях батьків
- Контролю прогресу учня (напр., через електронний журнал)
- Обґрунтування відсутності через електронний журнал та на
аркуші – у Польщі діє обов’язок шкільного навчання й діти в
початковій школі не можуть необґрунтовано покидати уроки
- Заяви можливих проблем та/або інцидентів
- Охайного та чистого одягу, а також змінного одягу для
спортивних занять та змінного взуття. У декотрих школах діє
обов’язок носити форми, а інформацію про те ви отримаєте в
секретаріаті
- Участі в житті школи (заходи, зустрічі тощо).
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Приклади документів

USPRAWIEDLIWIENIE (nieobecność jednodniowa)
Proszę o usprawiedliwienie nieobecności mojej córki/ mojego syna*
..................................................................................................................................
imię i nazwisko
w szkole w dniu ....................................................................................................data
Nieobecność spowodowana była chorobą dziecka/złym samopoczuciem dziecka/ sprawami rodzinnymi/ koniecznością odbycia wizyty u lekarza.*
.....................................................................
Data i podpis rodzica/ opiekuna
* właściwe wziąć w kółko

USPRAWIEDLIWIENIE (nieobecność wielodniowa)
Proszę o usprawiedliwienie nieobecności mojej córki/ mojego syna*
...................................................................................................................................
imię i nazwisko
w szkole w dniach od ................................. do ..........................................
data
data
Nieobecność spowodowana była chorobą dziecka / sprawami rodzinnymi.*
.....................................................................
Data i podpis rodzica/ opiekuna
* właściwe wziąć w kółko

ZGODA NA SAMODZIELNY POWRÓT ZE SZKOŁY

Wyrażam zgodę na samodzielny powrót do domu mojej córki/ mojego syna*
...................................................................................................................................
imię i nazwisko
dnia ....................................... po zakończonych zajęciach edukacyjnych/ po zakończonej wycieczce klasowej/ po zakończonym wyjściu klasowym.*
.....................................................................
Data i podpis rodzica/ opiekuna
* właściwe wziąć w kółko
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ZWOLNIENIE Z LEKCJI WF

Proszę o zwolnienie mojej córki/ mojego syna*
...................................................................................................................................
imię i nazwisko
z lekcji wychowania fizycznego w dniu ............................................................
data
z powodu złego samopoczucia/ niedyspozycji/ przeziębienia/ bólu głowy/ bólu ręki/ bólu nogi/ kataru.*
.....................................................................
Data i podpis rodzica/ opiekuna
* właściwe wziąć w kóło

ZWOLNIENIE Z LEKCJI

Proszę o zwolnienie mojej córki/ mojego syna*
...................................................................................................................................
imię i nazwisko
do domu po pierwszej/ drugiej/ trzeciej/ czwartej/ piątej/ szóstej/ siódmej* godzinie lekcyjnej w dniu
..........................................................................
data
z powodu konieczności odbycia wizyty u lekarza/ powodów rodzinnych.*
.....................................................................
Data i podpis rodzica/ opiekuna
* właściwe wziąć w kółko

ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ DODATKOWCH

Nie wyrażam zgody mojej córki/ mojego syna*
...................................................................................................................................
imię i nazwisko
na uczestnictwo w zajęciach religii/ etyki/ wychowania do życia w rodzinie/
(inne) ................................................................................................................................................. *nazwa zajęć
.....................................................................
Data i podpis rodzica/ opiekuna
* właściwe wziąć w kółk
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ZGODA NA UDZIAŁ W ZAJĘCIACH DODATKOWYCH
Wyrażam zgodę na udział mojej córki/ mojego syna*

...................................................................................................................................
imię i nazwisko
w zajęciach dodatkowych ..................................................................................
nazwa zajęć
odbywających się .................................................................................................,
dzień i godzina
prowadzonych przez ........................................................................................... .
imię i nazwisko prowadzącego / nazwa organizacji
.....................................................................
Data i podpis rodzica/ opiekuna
* właściwe wziąć w kółko

ZGODA NA UDZIAŁ W WARSZTATACH

Wyrażam zgodę na udział mojej córki/ mojego syna*
....................................................................................................................................
imię i nazwisko
w warsztatach ........................................................................................................nazwa warsztatów
odbywających się .................................................................................................dzień i godzina
prowadzonych przez ........................................................................................... .
imię i nazwisko prowadzącego / nazwa organizacji
.....................................................................
Data i podpis rodzica/ opiekuna
* właściwe wziąć w kółko

ZGODA NA UDZIAŁ W WYJŚCIU KLASOWYM
Wyrażam zgodę na udział mojej córki/ mojego syna*

...................................................................................................................................imię i nazwisko
w klasowej wycieczce do kina/ teatru/ muzeum/ na basen/ do parku trampolin* /
(inne) ......................................................................................................
nazwa miejsca
w dniu .....................................................................................................................
data
.....................................................................
Data i podpis rodzica/ opiekuna
* właściwe wziąć w kółko
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ZGODA NA UDZIAŁ W WYCIECZCE KLASOWEJ JEDNODNIOWEJ
Wyrażam zgodę na udział mojej córki/ mojego syna*

...................................................................................................................................
imię i nazwisko
w klasowej wycieczce do ....................................................................................
nazwa miejsca
w dniu .....................................................................................................................
data
.....................................................................
Data i podpis rodzica/ opiekuna
* właściwe wziąć w kółko

ZGODA NA UDZIAŁ W WYCIECZCE KLASOWEJ WIELODNIOWEJ
Wyrażam zgodę na udział mojej córki/ mojego syna*

...................................................................................................................................
imię i nazwisko
w klasowej wycieczce do ....................................................................................
nazwa miejsca
w dniach od ................................................... do .................................................
data
data
.....................................................................
Data i podpis rodzica/ opiekuna
* właściwe wziąć w kółko

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE
Wyrażam zgodę na udział mojej córki/ mojego syna*

...................................................................................................................................imię i nazwisko
w konkursie ...........................................................................................................nazwa konkursu
odbywającym się ..................................................................................................dzień i godzina
w ............................................................................................................................. .
nazwa organizacji
.....................................................................
Data i podpis rodzica/ opiekuna
* właściwe wziąć w kółko

ZGODA NA SAMODZIELNE POWROTY ZE SZKOŁY

Wyrażam zgodę na samodzielne powroty do domu mojej córki/ mojego syna*
..................................................................................................................imię i nazwisko
w roku szkolnym 2019/2020 po zakończonych zajęciach edukacyjnych.
.....................................................................
Data i podpis rodzica/ opiekuna
* właściwe wziąć w kółko
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Legitymacja szkolna (учнівський квиток)
Посвідчення особи учня, яке уповноважує
його безплатно користуватися міським
транспортом у Вроцлаві або користуватися зі
знижкою транспортом міжміського сполучення.
Квиток необхідно щороку проштампувати в
секретаріаті та підписати у призначеному для
цього місці.

Dziennik/dziennik elektroniczny (журнал/
електронний журнал)
Місце, де вчителі записують оцінки з предметів,
а також з поведінки. Часом журнал має форму
паперової книжки, а часом – електронну
форму. До електронного журналу батьки та
учні можуть входити вдома, щоб перевірити
оцінки чи зв’язатися з вчителями.

(для батьків та учнів)

Словничок шкільних понять

Konsultacje / drzwi otwarte (консультації /
відкриті двері)
Зустріч із вчителями, які навчають окремих
предметів. Батьки можуть з ними зустрітися та
поговорити про результати своїх дітей.

Zebranie z rodzicami/wywiadówka (зібрання
з батьками)
Це зустріч батьків з класним керівником. Її метою
є обговорення прогресу дітей в навчанні, а
також інших важливих справ, які стосуються
життя школи.
Присутність не є обов’язковою, проте варто
з’являтися на зібрання та в поточному порядку
підписувати документи. Це також найкращий
спосіб отримати відомості про дитину.
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Ocena proponowana (оцінка, яка
пропонується)
З кожного предмету ти отримаєш основну оцінку
в кінці семестру. Оцінка, яка пропонується –
це пропозиція кінцевої оцінки вчителя. Ти її
отримаєш раніше, так, що матимеш шанс
виправити оцінку на вищу, виправляючи
часткові оцінки (з контрольних робот, коротких
перевірок (kartkówka), завдань та іншої
активності).

Waga oceny (вага оцінки)
Кожна оцінка має свою вагу. Це означає, що
декотрі оцінки важливіші за інші, наприклад,
оцінка з контрольної роботи буде важливішою
ніж оцінка з домашнього завдання.

Skala ocen (шкала оцінювання)
Починаючи від четвертого класу початкової
школи, учні оцінюються за шкалою від 1 до
6. 6 – це найвища оцінка, 1 – найнижча. Від учня
очікують оволодіння матеріалом щонайменше на 2.

Praca klasowa (класне висловлення)
Це письмова робота (висловлення), яка
пишеться в класі. Найчастіше вона попередньо
оголошується й учні мають один або два уроки, щоб її
написати. Вчитель задає тему, яку треба розгорнути.

Sprawdzian (klasówka) (контрольна робота)
Це – тест, який підготовлює вчитель одного з
предметів. Найчастіше він охоплює конкретну
частину матеріалу (напр., розділ в підручнику)
та пов’язаний з практичними завданнями (це
часто відкриті завдання, де ти мусиш написати
відповідь власними словами або вирішити
конкретне математичне завдання). Контрольна
робота завжди є попередньо оголошена.

Ocena końcowa (кінцева оцінка)
Кінцеву оцінку ти отримаєш з кожного предмету.
Це підсумок праці протягом усього семестру.
Кінцева оцінка часто є результатом
середнього значення часткових оцінок,
отриманих протягом семестру.
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Apel (лінійка)
Шкільні урочистості, організовані з нагоди
якогось свята. Під час лінійки найчастіше
подивишся сценічний спектакль та послухаєш

Zadanie domowe (домашнє завдання)
Завдання, яке належить виконати вдома та
представити вчителеві на наступному уроку.
Часом вчителі розміщують інформацію про
завдання в електронний журнал, однак
пам’ятай, щоб завжди записувати в зошиті,
що тобі треба зробити на наступний урок.
За відсутнє завдання можна отримати оцінку
„незадовільно” (1)

Kartkówka (коротка перевірка)
Короткий тест, який підготовлює вчитель
одного з предметів. Коротка перевірка може
бути попередньо оголошена або й ні. Якщо
вона не була оголошена, то може охоплювати
матеріал від 3 останніх уроків.

Zielona szkoła (зелена школа)
Це екскурсія, що триває кілька днів та на яку
виїжджають учні с класним керівником або
іншими вчителями. Зелена школа має освітній
характер – важливий там не лише туризм, але
й можливість навчитися чогось нового з різних
областей.

Festyn (гулянка)
Це захід, який організується на території
школи. Часом він супроводжується танцями,
спортивними конкурсами та забавами,
ярмарком (продаж, напр., домашніх пирогів
або прикрас, виконаних учнями) чи сценічними
виступами. Гулянки організуються з різних
нагод.

звернення директора школи. Пам’ятай, що в той
день, коли відбувається лінійка, обов’язковим є
урочистий одяг..
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Semestr/półrocze (семестр/півріччя)
Це половина року навчання: зимовий семестр
зазвичай триває від вересня до по січень,
літній семестр — від лютого по червень. Після

Nieobecność (відсутність)
У Польщі діти зобов’язані ходити до школи.
Якщо дитина не прийде якогось дня до школи,
батьки зобов’язані написати usprawiedliwienie
(обґрунтування), тобто пояснити, чому дитина
не прийшла до школи, або надати zwolnienie
lekarskie (лікарняний лист), коли дитина хворіла.

Wycieczka szkolna (шкільна екскурсія)
Це виїзд із класним керівником або іншими
вчителями. Часто це краєзнавчі виїзди,
які надають можливість познайомитися з
місцевістю. Також бувають екскурсії в межах
міста (напр., до кінотеатру, музею чи інших
культурних установ).

Wychowawca (класний керівник)
Піклувальник класу. Кожен клас має приписаного
одного або двох піклувальників. До класного
керівника можеш зголоситися з кожною
проблемою.

Wakacje (канікули)
Це літній час, вільний від навчання. Він триває
від останнього тижня червня до кінця серпня.

Przerwa semestralna (семестрова перерва)
Після першого семестру учні в Польщі мають
двотижневу перерву в навчанні – ferie zimowe
(зимові канікули).

першого семестру (півріччя) ти отримаєш оцінку
кожного предмету, а після другого семестру
отримаєш під кінець навчального року оцінки,
які знайдуться на свідоцтві.
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Logopeda (логопед)
Спеціаліст, який допомагає учням з порушеннями
мовлення.

Psycholog szkolny (шкільний психолог)
Спеціаліст, який допомагає учням давати собі
раду з важкими емоціями та почуттями.

Pedagog szkolny (шкільний педагог)
Спеціаліст, який допомагає дітям, які мають
шкільні труднощі.

Sekretariat (секретаріат)
Місце, в якому оформиш все, напр., учнівський
квиток. У разі потреби можеш звідси подзвонити
батькам.

Wicedyrektor
Заступник директора.

Dyrektor szkoły (директор школи)
Особа, яка керує школою.

Świetlica (група продовженого дня)
Це місце, де безпечно проведеш час після
уроків, очікуючи на батьків, або під час тих
уроків, які ти не відвідуєш.

Biblioteka (бібліотека)
Місце, де учень може на місці, безплатно
скористуватися шкільним книжковим фондом.
Він також може брати книжки додому.

Rada rodziców (рада батьків)
Шкільний орган, до складу якого входять
представники батьків з кожного класу. Рада
підтримує школу в їхній діяльності, а також
організує різноманітні події та заходи.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
(психологічно-педагогічна консультація)
Це місце, де спеціалісти обстежують дітей з точки
зору їхніх можливостей користуватися освітою.
Вони допомагають дітям, які зустрічають бар’єри
в освіті.
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Пам’ятай, що спортивний одяг не є відповідним
для таких урочистостей.

Дівчинка повинна одягти синю спідничку та
білу блузку, а хлопець – сині штани та білу
сорочку.

Strój galowy (урочистий одяг)
Урочистий одяг належить одягати на всі шкільні
урочистості, такі як початок та закінчення
навчального року, свята та лінійки.

Важливий є також одяг на уроки фізичної
культури. На них треба носити змінне взуття
(спортивне!), а також спортивні шорти й
футболку.

Strój szkolny (шкільний одяг)
Твій одяг мусить бути охайним та відповідати
ситуації. Пам’ятай, щоб завжди вибирати
чистий одяг, відповідний до віку та місця.

Koła zainteresowań (гуртки)
Додаткові заняття, організовані в школі для
поглиблення ти поширювання захоплень,
напр., гурток журналістів чи художників. Про
гуртки треба питати у кожній школі зокрема.

Zajęcia dodatkowe (додаткові заняття)
Заняття, які відбуваються в школі після уроків.
Це можуть бути вирівнювальні заняття, які
допоможуть тобі заповнити прогалини, або
заняття, під час яких ти зможеш розгортувати
свої захоплення чи навчитися чогось нового.

Lekcje nieobowiązkowe (необов’язкові
уроки)
Як уроки релігії, так і виховання до життя в сім’ї
не є обов’язковими. Батьки можуть попросити
організувати в школі додаткові заняття з етики
замість релігії.

Коли ти погано почуєшся на уроку, повідом про це вчителеві.
Вчитель скерує тебе до шкільної медсестри, яка напевно тобі
допоможе. У разі такої потреби класний керівник або працівник
секретаріату подзвонить твоїм батькам, щоб вони раніше
прийшли за тобою до школи.
Коли ти погано почуєшся на перерві, заяви про це
вчителеві, який чергує (навіть, коли ти його не знаєш). Якщо
ти не бачиш поблизу вчителя, попроси товариша або подругу,
вони напевно тобі залюбки допоможуть.
Культурний асистент (asystent kulturowy) – у декотрих
школах можна зустріти культурного асистента. Це особа, яка
знає українську або російську мову та перебуває в школі кілька
годин на тиждень. Асистент може тобі допомогти під час уроків,
коли ти робиш домашні завдання або вирішить проблеми, які
виникають через те, що ти на разі добре не знаєш польської
мови.
Вирівнювальні заняття для учнів з інших країн – якщо
в твоїй попередній школі програма навчання значно
відрізнялася від тієї, до якої ти зараз ходиш, і ти маєш через
це прогалини – можеш скористуватися вирівнювальними
годинами. Це додаткові заняття з предмету, який для тебе
спричиняє труднощі.
Серйозні проблеми та виняткові ситуації – Ти мусиш пам’ятати,
що в кожній школі діє регламент, а якщо ти його порушиш,
дирекція має право тебе за це покарати (можеш отримати
найгіршу оцінку з поведінки, а навіть можуть бути припинені
твої права учня). Коли ти зробиш щось, що є заборонене,
директор подзвонить твоїм батькам. Пам’ятай, що якщо ти
самовільно покинеш школу під час уроків, школа не несе за
тебе відповідальності.
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Проблема з документацією, формальностями: секретаріат ->
заступник директора -> директор
Підтримка педагога – шкільний педагог допоможе тобі
вирішити конфлікти з іншими учнями та вчителями. Це особа,
якій ти можеш повністю довіряти – вона є в школі, щоб тобі
допомогти!
Зв’язок з класним керівником –якщо маєш якісь запити,
що стосуються життя школи, або з’явиться якась проблема,
поговори зі своїм класним керівником. Це – опікун класу, який
напевно тобі допоможе та відповість на всі твої питання.
Зв’язок з вчителем польської мови як іноземної - кожна
школа забезпечує додаткові уроки польської мови. Варто ними
користуватися! Вчитель допоможе тобі знайти своє місце в
новому середовищі й познайомить тебе з найважливішими
словами.
Якщо ти не почуваєшся впевнено, мабуть у зв’язку з тим, що
ще не знаєш гарно польської мови – пройди тест, який
встановлює рівень за мовою – це допоможе визначити як собі
даєш раду з польською.
Якщо ти не даєш собі ради з засвоєнням знань іноземною
мовою, вчителі можуть вирішити про повторення класу – це
відмінна нагода краще оволодіти мовою.
Якщо ти не все розумієш на уроку, зголосися до твого
класного керівника. Школа зорганізує тобі додаткові
вирівнювальні заняття. Проблеми з навчанням найчастіше
мають своє джерело в недостатньому знанні мови, так що не
мусиш боятися визнати труднощі.
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Мобільні телефони – у деяких школах не вільно користуватися
мобільними телефонами. Якщо в твоїй школі діє така заборона,
пам’ятай, щоб дотримуватися її, та краще залиши телефон
вдома.
Квіти та подарунки для вчителів – якщо хочеш подякувати
улюбленому вчителеві за його працю, ти можеш вручити йому
квіти або дрібний подарунок з нагоди Дня вчителя (Dzień Nauczyciela, 14 жовтня) або в кінці навчального року. Пам’ятай, що
найприємніші подарунки – це ті, які ми даруємо від серця! Може
варто зробити такий подарунок самостійно?
Іспити – якщо наближається час, в який ти маєш написати
іспит восьмикласника (egzamin ósmoklasisty), не хвилюйся!
Директор школи може постаратися відповідно адаптувати до
тебе умови проведення іспиту, завдяки чому зможеш написати
його в окремому залі, а також матимеш більше часу.

Хто може тебе підтримати у разі потреби?
Кому заявляти про сумніви та труднощі?
– У школі є багато людей, які допоможуть тобі вирішити шкільні
проблеми. Однак треба потрапити до відповідної людини.
Проблема з окремим предметом: вчитель предмету -> класний
керівник -> педагог -> директор
Проблема, яка пов’язана з життям школи або відносинами між
тобою й однолітками: класний керівник -> педагог -> директор
Проблема, яка виникає з мовного бар’єра: вчитель польської
мови як іноземної або культурний асистент
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Перерви – школа – це не лише уроки, але й перерви! Зазвичай
перерва триває 10 хвилин, але протягом дня є одна перерва
на сніданок (15 хвилин) та обідня перерва (20 або 25 хвилин),
тоді ти можеш з’їсти другий сніданок, який ти приніс з дому або
купив у шкільному магазинчику.
Учнівський квиток (legitymacja szkolna) – це документ, який ти
отримаєш у своїй школі. Пам’ятай, що якщо ти маєш учнівський
квиток, можеш безплатно їздити у Вроцлаві трамваями та
автобусами. На поїзди й автобуси міжміського сполучення ти
матимеш знижку. Пам’ятай, щоб завжди мати квиток з собою,
коли ти користуєшся транспортом!
ВАЖЛИВЕ: квиток необхідно проштампувати в секретаріаті на
початку навчального року, в іншому випадку він недійсний!
Пам’ятай, щоб його підписати у призначеному для цього місці.
Обід – якщо батьки запишуть тебе на обід, можеш його їсти в
шкільній їдальні. Це не є обов’язковим, замість цього можеш
приносити до школи власну їжу або купувати щось у шкільному
магазинчику.
Група продовженого дня (świetlica szkolna) – якщо ти учень
початкової школи, можеш користуватися групою продовженого
дня. Це місце, де безпечно проведеш час після уроків, очікуючи
на батьків, або під час тих уроків, які ти не відвідуєш (напр.,
релігії чи виховання до життя в сім’ї). На групі ти можеш робити
уроки, бавитися з друзями і грати в різні гри.
Зібрання з батьками (zebrania z rodzicami) та консультації
(konsultacje) – це зустрічі батьків й вчителів, під час яких вони
розмовляють про твій прогрес в навчанні та вирішують
можливі проблеми. Пам’ятай, щоб повідомляти батьків про ці
зустрічі.
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ходитимеш до спеціального підготовчого класу. Якщо в твоїй
школі немає такого класу, зможеш відвідувати додаткові уроки
польської мови.

Коли вже вчишся в польській школі
Початки в невідомих місцях завжди складні. Нижче наведені
важливі відомості про польську школу та правила, які в ній
діють. Щоб гарно почуватися в школі та давати собі раду з
усіма викликами, пам’ятай, щоб:
записувати домашні завдання в зошиті (якщо ти не
зрозумів, що зробити або принести на наступний урок, запитай
вчителя)
мати один зошит для кожного предмету – запитай
вчителя, якого зошиту він вимагає
шануй підручники – якщо ти їх загубиш або знищиш,
треба буде за них заплатити
самостійно не покидай школи під час уроків
школа очікує від тебе охайного та чистого одягу. Куртки
та взуття ми залишаємо в гардеробі, в школі ми ходимо у
змінному взутті.
Шкільна інформація – всю потрібну інформацію тобі перекаже
класний керівник або інші вчителі. Також вони зв’язуватимуться
з твоїми батьками через електронний журнал або перекажуть
інформацію через тебе. У такій ситуації пам’ятай, щоб точно
записати інформацію, яку тобі переказав вчитель, або щоб не
загубити аркуша, який він передав для твоїх батьків.
Уроки – кожний урок триває 45 хвилин. Пам’ятай, щоб завжди
мати з собою розклад уроків та пильнувати дзвінків – завдяки
тому ти ніколи не запізнишся!
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Для кого професійно-технічне училище (zasadnicza
szkoła zawodowa)?
Якщо ти хочеш якнайшвидше здобути професію та розпочати
роботу зараз після школи, подумай про професійно-технічне
училище. Ти в ньому навчаєшся три роки, здобуваючи
практичні навички на закладах та в центрах практичного
навчання. Під кінець школи необхідно скласти іспит, який
підтверджує кваліфікацію за професією.

Що треба знати перед записом до школи:
Пам’ятай, маєш у школі точно такі самі права як польські
діти. Відповідно до польського законодавства діти, які не є
польськими громадянами й на яких поширюється обов’язок
шкільного навчання (obowiązek szkolny), користуються
навчанням та доглядом у публічних початкових школах (szkoły
podstawowe), публічних художніх школах, понадгімназіальних
закладах та школах (placówki i szkoły ponadgimnazjalne) на
умовах, які ідентичні тим, які стосуються до громадян Польщі.
Щоб записатися до школи, ви з батьками повинні надати до
нової школи твоє шкільне свідоцтво. Коли вчителі прочитають
документ, вони зможуть тобі допомогти надолужити можливі
різниці в програмі.
Відомості про твоє здоров’я – перекажи разом із батьками всі
відомості, які стосуються стану твого здоров’я.
Мовний тест – можливе, що вчителі, які працюють в школі,
проведуть тобі мовне тестування. Немає чого боятися! Тест
допоможе визначити, до якого класу тебе записати, так щоб
навчання в польській школі виявилося для тебе цікавим та
розвивало тебе. Якщо ти не знаєш польської мови, не хвилюйся,
3

Скільки триває обов’язкова освіта в Польщі?
Тобі треба навчатися до виповнення 18 року життя. Спершу
треба закінчити початкову школу (8 років), а потім можеш
вибрати, до якої школи ти підеш. Маєш на вибір: загальноосвітній
ліцей (liceum ogólnokształcące, 4 роки), технікум (technikum, 5
років) або галузеву школу (szkoła branżowa, I ступеня – 3 роки
навчання, II ступеня – 2 роки навчання). Після закінчення ліцею
та технікуму маєш право скласти випускні іспити (egzamin
maturalny) та продовжувати навчання у вищому навчальному
закладі.
Для кого ліцей?
Якщо ти любиш вчитися й хотів би в майбутньому навчатися
у вищому навчальному закладі, обери ліцей. Навчання в
ліцею триває чотири роки. Якщо ти обереш школу цього типу,
пам’ятай, що ти муситимеш чимало вчитися, а також – що там
не здобудеш професії. Завданням цієї школи є підготувати
учнів до випускних іспитів - атестату (matura). З атестатом
(також називається «świadectwo dojrzałości») зможеш старатися
поступити до вищого навчального закладу. Один ліцей без
вищої освіти на дає за багатьох професійних можливостей.
Для кого технікум?
Технікуми є для тих осіб, які зацікавлені конкретною професією
и бажають розвиватися в цьому напрямі. Крім професійнотехнічних предметів, там навчатимешся також загальних
предметів, з яких складатимеш випускні іспити. Тебе також очікує
іспит за професією. Атестат надає тобі можливість поступати до
вищого навчального закладу, а складений професійний іспит
налає тобі право виконувати професію, якої ти навчався.
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Цей довідник ми адресуємо учням, які починають або
продовжують навчання в Польщі й походять з іншої
країни або повертаються до Польщі з еміграції.
У ньому ми розмістили відомості про польську систему
навчання та вказівки, як розібратися в тому, що діється
в школі. Бажаючи полегшити учням і батькам адаптацію
до нових умов, ми пояснюємо, як функціонують публічні
школи в Польщі та як дати собі в них раду.
Довідник ми поділили на частину, яка призначається для
батьків, та частину для учнів. У кінці міститься корисний
словничок шкільних понять, а також прикладові запитання
та відповіді.
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