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Секретаріат школи
 місце, де батьки подають заяву про прийом дитини до школи.

 секретаріат приймає і зберігає шкільні документи: заяви, бланки і т.д.

 студентський квиток видається в секретаріаті, що дає право на знижки, наприклад
в громадському транспорті.

 слід повідомити в секретаріат, якщо змінюється
домашня адреса дитини або контактні дани
батьків / опікунів.

Графік роботи:
8.00-15.00

тел. 618 750 722;  885 750 722
e-mail: sekretariat@sp19poznan.pl

Спортивна 
зала

Роздягальня

В
и
хі
д
№
3

сходи

сходи

Вихід №2 Вихід №1

коридор

Класні кімнати (1-3 класів)

Кімната для 
дозвілля

Їда
льн

яСекрет
аріат 

Черго
вий

ко
ри
до
р



Статут школи
Статут школи - це документ, який містить найважливіші
відомості про навчальний заклад і його діяльність.

У цьому документі описуються цілі і завдання школи,
представлено її організаційну систему та методи
оцінювання учнів.

Зі статутом початкової школи № 19 ім. Станіслава Сташица
в Познані можна ознайомитися на сайті школи
www.sp19poznan.pl



ЗМІ

Важливу інформацію, актуальні оголошення, шаблони документів
можна знайти на сайті школи :

http://sp19poznan.szkolna.net/



ЗМІ
Запрошуємо 

на нашу сторінку в Facebooku!



Початкова шкільна освіта в Польщі

 Навчальний рік починається 1 вересня і закінчується в останніх числах червня.

 Упродовж навчального року учні навчаються в класах. У червні отримують свідоцтво з
переводом до наступного класу (паперовий документ).

 Навчальний рік ділиться на два семестри (півріччя): зимовий семестр і літній семестр.

 Після кожного півріччя навчання учні отримують класифікаційні оцінки.
Вони є підсумком їх роботи: за І семестр і за весь навчальний рік.



Початкова шкільна освіта в Польщі

Класи 1-3

 діти йдуть до школи з 7 років

 більшість занять проводить один вчитель – класний керівник

 більшість занять проходять в одній класній кімнаті

 перерви адаптовані до потреб і можливостей учнів

Класи 4-8

 кожен предмет викладає фахівець у цій галузі, який називається вчителем-предметником

 за кожним класом опікується класний керівник, який розглядає усі проблемні та організаційні 
питання. Також виставляє оцінки за поведінку.

 навчання закінчується іспитом восьмикласника (його потрібно скласти, але його результат не 
впливає на закінчення початкової школи)



Початкова шкільна освіта в Польщі

Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця Субота Неділя

Навчання в школі



Система оцінювання в Польщі

У І-ІІІ класах оцінки за навчальні досягнення та поведінку є 
описовими. Учитель показує, що учень робить добре і над 
чим йому потрібно працювати.

У IV-VIII класах застосовується шестибальна шкала 
оцінювання.
«1» - найнижча оцінка, «6» - найвища.

Після кожного семестру учень отримує оцінку з поведінки. 
Шкала оцінок:

зразкова
дуже добра
добра
схвальна
невідповідна (-)
осудлива (--)



На початку навчального року вчитель кожного предмета 
представляє детальні вимоги до занять, які він проводить, і 
критерії оцінювання предмета. 

Вони відповідають загальним правилам, які містяться в статуті 
школи.

Система оцінювання



Шкільний календар на 2022/2023н.р.
Вересень 01.09 Початок навчального року

Жовтень 14.10 Національний день освіти (День учителя)

Листопад 01.11 День всіх святих – релігійне свято (вихідний день)

11.11 День незалежності (вихідний день)

Грудень 23.12-31.12
[25-26.12]

зимові різдвяні канікули
[Різдво Христове – релігійне свято]

Січень 01.01 Новий рік (вихідний день)

06.01 Свято Трьох Королів або Богоявлення - релігійне свято (вихідний день)

Січень/Лютий 2 тижні зимових канікул

Березень/Квітень весняні канікули, Великдень – релігійне свято

Травень 01.05 День праці (вихідний день)

03.05 День Конституції  Польщі (вихідний день)

Червень 08.06 Свято Тіла і Крові Христових– релігійне свято (вихідний день)

Закінчення навчального року

źródło: https://edu.gdansk.pl/gdanski-pakiet-powitalny.21732.html



Графік занять в школі № 19
Урок

0 7.10 – 7.55

1 8.00 – 8.45

2 8.55 – 9.40

3 9.50 – 10.35

4 10.55 – 11.40

5 11.50 – 12.35

6 12.45 – 13.30

7 13.50 – 14.35

8 14.40 – 15.25

9 15.35 – 16.20

ВЕЛИКА ПЕРЕРВА
(зазвичай проходить на 
спортивному майданчику 
для класів IV-VIII)

ВЕЛИКА ПЕРЕРВА
(зазвичай проходить на 
спортивному майданчику для 
класів IV-VIII)

ПЕРЕРВА, під час якої
можна користовуватися
мобільними телефонами 
(учні IV-VIII класів)



Набір речей для учня
це набір канцелярських товарів, підручників, книг, одягу
та інше, якими батьки забезпечують учня, що відвідує
школу.

Для учня 1 класу:

http://sp19poznan.szkolna.net/pliki/plik/wyprawka-dla-
ucznia-klasy-i-w-roku-szkolnym-2021-2022-1628944043-
skonwertowany-1656408846.pdf

http://sp19poznan.szkolna.net/pliki/plik/wyprawka-dla-ucznia-klasy-i-w-roku-szkolnym-2021-2022-1628944043-skonwertowany-1656408846.pdf


Підручники
Підручники – це книги для вивчення шкільних предметів.

Усі підручники (крім книг для навчання релігії) учень отримує в школі
на початку навчального року, а повертає в кінці навчального року
або при зміні школи.

У разі втрати або знищення посібника батьки повинні замінити його.

Підручник з вправами учень залишає собі (назавжди).

Придбання підручника з релігії здійснюється батьками
індивідуально.



Шкільні предмети  І-ІІІ класів:

Фізичне 
вихова

ння

Дошкільна 
освіта

Англійська 
мова

музика

інформатика
етика

Обов'язкові предмети Предмети на вибір

релігія



Етика

Образотворче 
мистецтво

Інформатика

Математика

Шкільні предмети IV-VIII класів :

Сімейне 
виховання

Фізичне 
виховання

Громадянсь
ка освіта

Фізика

Класна 
година

Географія

Біологія
Техніка

Іспанська 
мова

Англійськ
а мова

Природа

Хімія

przedmioty obowiązkowe przedmioty do wyboru

Історія

Безпека 
життєдіяль

ності

Музика

Релігія
Німецька 

мова Профорієнта
ційні заняття

Польська 
мова



Шкільні предмети:

EDB = безпека життєдіяльності 

WDŻR = сімейне виховання

WF = фізичне виховання

WOS = громадянська освіта



Учителі

Дошкільна 
освіта



Учителі - предметники

Польська 
мова

Історія



nauczyciele przedmiotów

Німецька 
мова

Іспанська 
мова

Англійська 
мова

Daniel Wolski

Daniel Wolski

Agnieszka Gerczak

Iwona Sadowska

Joanna Bartol

Joanna Kołodziejczyk
Renata Malcewicz

Учителі - предметники



nauczyciele przedmiotów

Громадянська 
освіта

Географія
Природа

Anna Komar
Agnieszka 
Chełminiak

Безпека 
життєдіяль

ності

Joanna 
Gawłowska

Karolina 
Gizinska

Учителі-предметники



nauczyciele przedmiotów

Біологія

Хімія

Фізика

Anna Komar
Agnieszka Chełminiak

Leszek Olpinski

Witold 
Zarówny

Учителі-предметники



nauczyciele przedmiotów

Математика

Robert Kowalski

Aleksandra Skotarczak

Iwona Sadowska

Учителі-предметники



nauczyciele przedmiotów

Інформатика

Техніка

Образотвор
че 

мистецтво

Magdalena 
Zeidler

Lidia Ciesla - Bakiewicz

Liliana Duda
Julita
Modlibowska

Музика

Ryszard 
Radom

Aleksandra 
Skotarczak

Учителі-предметники



Учителі-предметники

Фізичне 
виховання



nauczyciele przedmiotów

Профорієн
таційні 
заняття

Сімейне 
виховання

Етика

РелігіяMagdalena 
Saenger

Agnieszka 
Chełminiak

Monika Dyba

siostra Judyta
(Jolanta Klimas)

Weronika 
Adamczyk

Учителі-предметники



Шкільні спеціалісти
Кабінет 107, I поверх

Логопед Alicja Cymbaluk

Педагог Ewa Perzyńskia-Wabińska

Педагог спеціальний Janina Nowacka

Психолог Marcelina Westphal



Шкільна бібліотека

бібліотекарі
Olga Stera

Anna Matuszewska

Графік роботи

Понеділок-четвер
8.00-16.00
П'ятниця

8.00-13.00

цокольний поверх

Малі спортивні класи Музичний 
кабінет

Магазин

сходи

коридор

гардеробна Туалетна 
кімната

сходи

Біб
ліо
те
ка

Вихід №4



Медичний кабінет
I поверх

Медичний працівник Barbara Szkaradowska

Графік роботи
Середа

П'ятниця
8.00-14.00

сходи WC для 
дівчат

Класні кімнати 102-106 

107
Кабінет 

педагога та 
психолга

сходи Учительська

WC для 
хлопців

WC для 
вчителів

112
Кабінет 

хімії

Медичний 
кабінет

коридор



Дитяча кімната дозвілля
В школі є дитяча кімната дозвілля - місце, де діти знаходяться під наглядом вчителів з 
понеділка по п'ятницю з 6.00 до 17.00. 

Різноманітні заходи відбуваються в кімнаті дозвілля, де можна відпочити після уроків або 
зробити уроки.

Для того, щоб дитина могла відвідувати дитячу кімнату дозвілля, батьки повинні записати її 
на початку навчального року, тобто повідомити школі, що дитина потребуватиме догляду 
вчителя до або після уроків і заповнити відповідний документ.

Вихователі

Cebula Lucyna
Cymbaluk Alicja

Gorzejewska Joanna
Jeżyk Monika

Przybylska Magdalena
Strzelczyk Ewelina 



Релігія
християнство, римо-католицька 

Заняття проводяться двічі на тиждень (2 x 45 мін)

Етика

Предмети є не обов'язкові, тому можна  обрати релігію або етику, обидва предмети або 
відмовитися взагалі.

Заняття проводяться двічі на тиждень (2 x 45 мін)



Заняття для іноземців

Для учнів у школі проводяться додаткові заняття з польської мови.

Уроки допомагають кращому та повнішому розумінню тем на
заняттях з усіх предметів та ефективнішому спілкуванню з
однолітками.

Точну дату та час занять учителя повідомлять у вересні.



Додаткові заняття (гурткова робота)

Наша школа дає змогу розвивати інтереси під час різноманітних
позакласних заходів (хор, спорт, театр тощо). Також ми часто
пропонуємо учням участь в конкурсах!

Детальна інформація розміщена на сайті школи за посиланням:   
https://sp19poznan.pl/dla-ucznia/zajecia-dodatkowe

https://sp19poznan.pl/dla-ucznia/zajecia-dodatkowe


Спортивний майданчик

План школи
Спортивна зала

Гардеробна

Ви
хід 
№
3

Вихід № 2 Вихід № 1, 4

коридор

Головна будівля

Спортивний майданчик, на якому проходять великі перерви



План школи 
партер Спортивна зала

коридор

Гардеробна

Класні кімнати 1-3 класів

Сходи

Сходи

Вих
ід 
№ 
3

Вихід № 2 Вихід № 3

Коридор

WC 
для 

дівчат

WC 
для 

хлопців

Черговий
Секретаріат 
та кабінет 
директора

Їда
льн

я

Кімната для 
дозвілля



План школи 
цокольний 

поверх

сходи

сходи

Бібліоте
ка

Невеликі спортивні класи Музичний 
кабінет

Магазин 
шкільний

Гардеробна
Туалетна 
кімната

Вихід № 4



План школи 
І поверх

Класні кімнати  102-106

коридор

Сходи

Сходи

112
Кабінет 

хіміїї

107
Кабінет 

психолога і 
педагога

WC для 
дівчат

WC для 
хлопців

WC для 
вчителів

Медичний 
кабінет

Учительська



План школи 
ІІ поверх

Класні кімнати 202-206

Коридор

Сходи

Сходи

WC для 
дівчат

WC для 
хлопців

Кабінет інформатики



Пам'ятайте!

Учням забороняється 
самостійно залишати 

територію школи!



Відвідування учнів 

Батьки повинні надати пояснення протягом місяця, якщо 
дитина не відвідує учбовий заклад. 

Електронний щоденник VULCAN -> вкладка FREKWENCJA



Електронний щоденник
У школі використовується електронний журнал(e-dziennika) під назвою VULCAN.

Посилання на сторінку: https://uonetplus.vulcan.net.pl/poznan/Start.mvc/Index

Кожен з батьків повинен створити обліковий запис, щоб мати можливість 
контролювати оцінки своєї дитини та листуватися з класним керівником або 
іншими вчителями. 

Електронним журналом може 

користуватися і учень – однак 

він повинен мати окремий (крім батьківського)

обліковий запис.

https://uonetplus.vulcan.net.pl/poznan/Start.mvc/Index


Батьківські збори
Батьки кожного учня нашої школи повинні бути в постійному контакті з класним 
керівником своєї дитини!

Протягом навчального року проводяться батьківські збори. Інформацію про них 
завчасно надає класний керівник через електронний журнал. Дати загальних та 
індивідуальних зборів також розміщені на сайті школи.

Загальні батьківські збори-> обов'язково батьки повинні бути присутні

Індивідуальні зустрічі -> можливість консультації батьків з учителями 
предметниками



Office 365

У нашій школі ми використовуємо інструменти для онлайн-
роботи, напр. від служби TEAMS, тобто професійний 
комунікатор. Ця послуга підключена до електронного 
журналу.

Інформація за посиланням:

http://sp19poznan.szkolna.net/office-365

Крім того, допомогу у вході надають класні керівники та 
вчителі інформатики.

http://sp19poznan.szkolna.net/office-365


Харчування
У школі працює їдальня. Харчування в SP 19 забезпечує Quźnia Smaków Sp. z o. o. 
базується в Познані.

Батьки можуть купити дитині сніданок, чай і обід на кожен день.

Замовляти страви потрібно заздалегідь - посилання на сайті школи :

https://aplikacja.zamowposilek.pl/users/sign_in

https://aplikacja.zamowposilek.pl/users/sign_in


Куди/до кого звернутися за допомогою, коли виникла проблема :

Класний керівник

Педагог чи 
психолог

Учитель-
предметник

Електроний
щоденник

Якщо не знаєш, яке завдання 
потрібно виконати на уроці або 

домашнє завдання.

Якщо виникли проблеми з входом  
до електронного щоденника.

Якщо хочеш дізнатися, яку оцінку 
отримав/ла з  тесту.

Якщо хочеш покращити оцінку за 
тест.

Якщо не виконав/ла домашнє 
завдання і хочеш повідомити 

вчителя про неготовність до уроку .

Якщо треба терміново зв'язатися з 
батьками.

Якщо хтось вас засмутив. Ви 
відчуваєте себе самотнім. Ви б 
хотіли з кимось поговорити? Чи 

хвилюєшся за свого друга.

Якщо потрібні додаткові заняття.

Якщо втравив/ла свої речі.

Медичний 
працівник

Бібліотекар

Черговий 

Черговий 
вчитель

Якщо стало погано. 

Якщо не знаєш, де твій клас або в 
якому кабінеті проходить заняття.

Якщо під час перерви у вашому 
оточенні сталося щось погане.

Якщо потрібні підручники для 
читання або виконання  
домашнього завдання.



Матеріали для вивчення польської мови

https://www.twinkl.pl/resources/polska-materialy-edukacyjne-dla-szkol-podstawowych/polski-
ukrainski-polska

https://www.twinkl.pl/resource/moja-polsko-ukrainska-ksiazeczka-slowka-po-jo-1646837742

https://www.mauthor.com/present/5958883016835072?utm_source=newsletter&utm_mediu
m=nl&utm_campaign=email_marketing

https://www.twinkl.pl/resources/polska-materialy-edukacyjne-dla-szkol-podstawowych/polski-ukrainski-polska
https://www.twinkl.pl/resource/moja-polsko-ukrainska-ksiazeczka-slowka-po-jo-1646837742
https://www.mauthor.com/present/5958883016835072?utm_source=newsletter&utm_medium=nl&utm_campaign=email_marketing


Почувайтеся добре в нашій школі!


