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ВІТАЄМО! 

Добрoгo дня! Привіт! Ласкаво просимо до нашої школи! 

Шановнi учні! Ласкаво просимо до Wronki а також до вашої нової школи. Ми раді, що ви 
прийшли до нас, що будете тут жити, що навчатиметесь і розважатиметесь у нас. Ви будете 
чудово почуватись у нашій школі!

Ми розуміємо, що перші дні в новій школі будуть складними. Нові друзі і приятелі, вчителя, 
новий будинок. Тому ми хочемо, щоб вам було легше ознайомитися зі шкільними 
правилами і традиціями.

Якщо є щось незрозумілим для вас, або ви будеte мати будь-які питання чи сумніви, завжди 
зможетe запитати приятеля чи приятельку з класу, вчителя або класного керівника. А також 
завжди зможетe поділитися своїми труднощами і з іншими учнями та викладачами. 
Побачимося!

Дирекція, викладачі та учні початкової школи № 3 

у місті Вронкі 



ДЕТАЛІ АДРЕСИ ШКОЛИ

•Адреса: ul. Polna 5, 64-510 Wronki

•Телефонний номер: (67) 25-40-748

•Електронна пошта: 
sekretariat@sp3wronki.pl

•Веб-сайт: https://sp3wronki.pl/

https://sp3wronki.pl/


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.

Ви можете 
дізнатися про будь 

-які додаткові 
вихідні або святкові 

дні у свого 
класного керівника.

Місяць Свята/ВИХІДНІ 
вересень 1.09. Початок шкільного року 

жовтень 14.10. День національної освіти 

листопад 1.11.  Свято усіх Святих (вихідний) 
11.11. День незалежності (вихідний) 

грудень 23.12 – 01.01. Святкові канікули 
24-26.12. Різдвяні свята 

січень 1.01. Новий рік (вихідний) 

6.01. Свято Трьох Королів 

січень
або лютий

Зимові канікули – 2 тижні (згідно постанов 
Міністерства національної освіти) 

березень Великодні свята – канікули – 6 днів (у березні чи 
квітні) 

травень 1.05. День Праці
3.05. День Конституції

червень Закінчення шкільного року (останній тиждень 
червня) 

липень  
серпень 

Канікули 



СИСТЕМА 
ОЦІНЮВАННЯ 
В ШКОЛІ

ЦЕ ПРАВИЛА, ЗА 
ЯКИМИ ВЧИТЕЛІ 

ОЦІНЮВАТИМУТЬ 
ВАШІ НАВЧАЛЬНІ 

ДОСЯГНЕННЯ.

НАТИСНІТЬ ТУТ ДЛЯ 
ДЕТАЛЕЙ. 

ВИ ПОБАЧИТЕ 
ВИМОГИ З УСІХ 

ПРЕДМЕТІВ.

Предметне оцінювання 
за шкалою: 
6 - відмінно
5 - дуже добре
4 - добре
3 - достатньо
2 - задовільно
1 - незадовільно 
(негативна оцінка) 

Оцінка поведінки:
- зразкова
- дуже добра
- добра
- середня
- невідповідна
- незадовільна 

https://sp3wronki.pl/dokumenty-szkoly/


ПРЕДМЕТИ В ПОЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ 
I - III класи 

Еdukacja wczesnoszkolna (EW) 

польська мова 

математика 

соціально-природне виховання 

Художня освіта 

Музична освіта 

Інформатика 

Фізична культура (WF) 

Англійська мова 

клас 
IV V VI VII VIII

Польська мова + + + + +

Англійська мова + + + + +

Німецька мова + +

Математика + + + + +

Історія + + + + +

Природа +

Інформатика + + + + +

Техніка + + +

Фізичне виховання + + + + +

Географія + + + +

Біологія + + + +

Хімія + +

Фізика + +

Музична освіта + + + +

Художня освіта + + + +

Знання про суспільство +

Освіта з безпеки +

Заняття з класним керівником + + + + +



ПОЯСНЮВАЛЬНА 

У нашій школі ми не 
приймаємо пояснювальних
написаних на аркуші паперу. 
Відповідну функцію можна 
знайти в електронному 
журналі. Після входу в 
обліковий запис батьків / 
Oпікунів.

Інструкція

Пояснювальна має бути 
надіслане репетитору 
протягом двох тижнів після 
повернення учня до школи.

http://www.vulcan.edu.pl/vulcang_files/user/AABW/AABW-PDF/uonetplus/uonetplus_Usprawiedliwienia.pdf


ШКІЛЬНІ ДОКУМЕНТИ

Шкільний 
статут
• У нашому 

статуті ви 
знайдете всю 
інформацію 
про роботу 
школи.

• Ви можете 
прочитати його 
тут.

Варто знати і ці документи!

• Правила кімнати  відпочинку 

• Правила їдальні

• Правила бібліотеки

https://sp3wronki.pl/wp-content/uploads/2020/10/statut_SP3_wrze_20.pdf
https://sp3wronki.pl/wp-content/uploads/2020/10/regulamin_swietlicy_20_21.pdf
http://strona.sp3wronki.pl/wp-content/uploads/2014/04/regulamin_stolowki.pdf
http://strona.sp3wronki.pl/wp-content/uploads/2014/04/regulamin_biblioteki_szkolnej.pdf


ШКІЛЬНИЙ ПСИХОЛОГ ТА ПЕДАГОГ
Якщо:

• ти не можеш впоратися з наукою,

• у тебе проблеми вдома,

• ти не можеш налагодити контакти з однолітками,

• у тебе є особисті проблеми і ти не знаєш, як 
з ними боротися,

• ти не можеш порозумітися з батьками,

• ти не можеш порозумітися з учителем,

• ти не знаєш, яку школу вибрати,

звертайся до педагога або психолога в будь-якій 
ситуації, якщо тoбi потрібна лише підтримка дорослої 
людини. Приходь і поділіть своїми успіхами та 
радощами.

Тут ти знайдеш інформацію про робочий час 
психолога та педагога.

Де можна знайти педагогa?
• Кабінет педагогa

знаходиться на першому 
поверсі, поруч із 
кімнатою для вчителів.

Де можна знайти 
психолога?
• Кабінет психолога 

знаходиться поруч 
з кімнатами 1, 2, 3, поруч 
зі спортивним залом.

https://sp3wronki.pl/pedagog-psycholog/


ШКІЛЬНА ЇДАЛЬНЯ

• Щодня в школі ми маємо гарячий 
обід.

• Обідні перерви: 11:30-11:45, 
12:30-12:45, 13:30-13:45

• Класний керівник надасть вам 
інформацію, коли ваш клас може 
пообідати.

• Поточне меню завжди можна 
знайти тут.

• Їдальня розташована на першому 
поверсі, ліворуч від головного 
входу до школи.

• Класний керівник надасть 
інформацію про оплату.

https://sp3wronki.pl/jadlospis/


МЕДСЕСТРА

• Коли вам погано, не забудьте повідомити про це 
вчителя - він відправить вас до медсестри або 
зателефонує безпосередньо до ваших батьків.

• Також під час перерви можна піти в кабінет 
медсестри.

• Де його знайти? Шукайте по правій стороні 
коридору, що з'єднує дві частини школи.



ПЛАН 
УРОКУ

Ось розклад уроків у нашій школі:

8:00-8:45

8:55-9:40

9:50-10:35

10:45-12:30

12:45-13:30

13:45-14:30

14:40-15:25

15:35-16:20

Ви можете знайти свій план занять тут.

http://gimwronki.informatycznynadzor.pl/files/PLAN/index.html


ПЕРЕРВИ 

• Під час перерви ви можете залишатися 
в шкільних коридорах або виходити на 
майданчик - рішення за вами.

• Під час перерви ви можете користуватися 
туалетами. ви знайдете їх по обидві сторони 
коридору.

• Пам’ятайте, що під час перерви ви не 
можете покидати територію школи!



СПОРТИВНИЙ КЛАС

• У нашій школі також є спортивний клас.

• Якщо ви хочете розвинути свої спортивні навички,  
можете взяти участь у підборі персоналу, і під 
пильним наглядом тренерів ви навчитесь грати 
у футбол або волейбол.

• На спортивних заняттях збільшено кількість годин 
фізкультури.

• Тут ви можете знайти інформацію про прийняття до 
спортивного класу.

https://sp3wronki.pl/rekrutacja-do-sp3/


ПОЗАКЛАСНІ ЗАНЯТТЯ

• У нашій школі є безкоштовні 
позакласні заходи. Щороку ви 
можете вибирати багатьо цікавих 
заходів, у яких можете взяти 
участь, зокрема театральний, 
журналістський, екологічний чи 
спортивний клуб.

• Детальну інформацію про заняття 
можна знайти тут

Учні, які погано знають польську 
мову, можуть взяти участь 
у додаткових заняттях, де вони 
вивчать її з нуля.
Подробиці надасть класний 
керівник.

https://sp3wronki.pl/zajecia-pozalekcyjne/


УЧНІВСЬКЕ 
САМОВРЯДУВАННЯ

• Якщо у вас голова повна ідей і ви хочете 
діяти на благо шкільної спільноти, беріть 
участь у виборах до учнівського 
самоврядування!

• Дізнайтесь більше тут

https://sp3wronki.pl/samorzad-uczniowski-2020/


ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ
Святковий одяг

Це біла сорочка, темно -
синя / чорна спідниця або 

штани.
Діє під час важливих свят 
та шкільних урочистостей.

Де знайти оцінки?

Наш журнал доступний за 
адресою https://uonetplus-
dziennik.vulcan.net.pl/gminawr
onki/

Класний керівник підкаже, як 
увійти.

Як одягатися до 
школи?

Як бажаєш! Важливо, 
щоб вам було 

комфортно. Не забудьте 
тримати свій одяг 
чистим і охайним.

Де знайти загублений 
пенал?

Усі речі, які ви шукаєте, 
підуть на стійку реєстрації,
біля входу. Шукайте їх тam!

https://uonetplus-dziennik.vulcan.net.pl/gminawronki/


ЩО РОБИТИ У ЦИХ СИТУАЦІЯХ?

НЕ ПРИЙШОВ НА УРОКИ 
Батьки пишуть виправдання в електронному 
журналі на вкладці Пояснювальна
(USPRAWIEDLIWIENIA) 

ЗАПІЗНИВСЯ Йдеш у свій клас і говориш: “Прошу вибачення 
за запізнення”. 

ПОГАНО СЕБЕ ПОЧУВАЄШ 

Повідомляєш своєму класному керівнику чи 
іншому вчителю. Вони повідомлять  твоїх 
батьків, які заберуть тебе зі школи. 

НЕ МОЖЕШ САМОСТІЙНО 
ВИКОНАТИ ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

Просиш допомоги у репетитора, викладача 
предмету чи шкільного радника. 

ПОСВАРИВСЯ ІЗ ТОВАРИШЕМ ЗІ 
ШКОЛИ 

Розмовляєш з класним керівником чи шкільним 
радником. 

ДЕ ШУКАТИ ЗАГУБЛЕНИЙ ПЕНАЛ 
АБО СПОРТИВНИЙ КОСТЮМ НА 

ФІЗКУЛЬТУРУ? 

Запитайте прибиральниць.
Їх розташування знаходиться на першому 
поверсі школи 



ЦЕ ВАРТО 
ЗНАТИ!

Батьківські збори Це зустріч батьків з вчителем / вчителями учня. Їх метою
є обговорення успіхів дітей
у навчанні та інших важливих питань, які стосуються шкільного життя. 

Відкрита школа
(Otwarta Szkoła) День, коли батьки можуть поговорити з усіма вчителями.

Вчительська кімната 
Призначена для вчителів. Саме там вчителі залишаються, працюють і 
відпочивають між уроками. Тут також часто є ключі від аудиторій, плани 
уроків. 

Шкільний педагог 

Шкільний психолог 

Спеціаліст, який допомагає дітям, які мають проблеми у школі.

Спеціаліст, який допомагає учням радити з складними емоціями та 
почуттями. 

Бібліотека Місце, де учень може безкоштовно скористатися шкільними колекціями 
книг. Він також може позичити книги до дому. 

Кімната відпочинку (Świetlica) 

Це приміщення, в якому учні проводять час до або після уроку. До 
кімнати відпочинку (Świetlica) свою дитину записують батьки. У 
письмовій заяві вони точно зазначають години перебування дитини та 
вказують особу, яка повинна її забрати. 

Їдальня 

Кімната, в якій подають теплі страви (харчування). Для того, щоб дитина 
пообідала, батьки повинні записати її в секретаріаті школи. Кількість 
дітей, які можуть пообідати, залежить від лімітів, встановлених на даний
рік. Обід є платним. 

Дорослі на території школи 

Дорослі, які приводять дитину до школи, залишаються з нею біля входу 
на шкільний майданчик. Там вчителя забирають учнів. Батьки, які 
прийшли до секретаріату школи або для спілкування з вчителем, 
повинні записатися до журналу відвідувачів, який знаходиться у фойє 
школи. 



СИСТЕМА ОСВІТИ В ПОЛЬЩІ

Початкова школа
(8 років)

Іспит у восьмому класі
(Egzamin ósmoklasisty)

1. Середня школа (4 роки)
2. Технічна школа (5 років)
3. Професійна школа (3 або 5 років)

Matura 

Університет



ЦЕ СТАНЕ
В НАГОДІ НА 

ВАШИХ 
УРОКАХ

Книжки 

Зошити з вправами 

Звичайні зошити (в лінію - для польської мови, у клітинку -
для всіх інших занять) 

Пенал, а в ньому: 

ручка, олівець, гумка, лінійка, ножиці, клей, кольорові олівці, 
точилка. 

Учням І-ІІІ молодших класів вчитель може надати список 
додаткових предметів, необхідних у його класі. Наприклад: 
фарби, пластилін, кольорові папір і картон і т. д. 

В дні, коли ти маєш за розкладом фізичне виховання (WF), 
додатково приносиш сумку зі спортивною формою. 



ВАЖЛИВІ МІСЦЯ 
В РАЙОНІ

• Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wronki 

• Wroniecki Ośrodek Kultury 

• Kinoteatr Gwiazda

• Urząd Miasta i Gminy 

http://www.wokwronki.pl/biblioteka.html
http://www.wokwronki.pl/
http://www.wokwronki.pl/pl/kinoteatr.html
https://www.wronki.pl/


ЩОБ ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ ПРО ШКІЛЬНЕ ЖИТТЯ, 
ВІДВІДАЙТЕ НАШІ СОЦІАЛЬНІ ЗАСОБИ КОМУНІКАЦІЇ

• Facebook • Instagram

https://www.facebook.com/gimnazjumwronki/
https://www.instagram.com/sp3_wronki/


ŹRÓDŁA NIEKTÓRYCH PRZEKŁADÓW

• Strony 2, 6, 18, 21: 
h�p://sp2wronki.pl/fotki/fotki/Poradnik%20szkolny%20dla%20uczniów%20i%
20ich%20rodziców%20-ju(1).pdf

• Strona 19: 
h�p://sp25krakow.pl/www/data/uploads/inne/uczniowie/ukr/stronasp25uk.p
df


