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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28
IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO
W POZNANIU

Kornel Makuszyński
1884 - 1953
Kornel Makuszyński (herbu Przyjaciel)
urodził się 8 stycznia 1884 roku w Stryju.
Był synem Edwarda Makuszyńskiego i Julii z Ogonowskich.
Gdy miał 14 lat, napisał pierwsze wiersze, których pierwszym
recenzentem był Leopold Staff.
Wiersze zostały zamieszczone we lwowskim dzienniku „Słowo
Polskie”. Od 1904 roku Makuszyński był członkiem redakcji
tego dziennika. Za swoją twórczość otrzymał członkostwo
Polskiej Akademii Literatury, państwową nagrodą literacką,
nagrodę PAL „Złoty Wawrzyn”. 1945 roku zakazano mu
publikacji. Zmarł 31 lipca 1953 roku w Zakopanem.
Jego ciało spoczywa na Cmentarzu Zasłużonych na Pęksowym
Brzyzku w Zakopanem.

Hymn szkoły
1.

Każdy chciałby być odkrywcą,
Kosmonautą, marynarzem.
Wielkie śnią się nam przygody,
dni niezwykłe, pełne wrażeń.

Ref. A najtrudniej jest je przeżyć,
mądrze, dobrze i rozsądnie.
Dłoń pomocną podać innym,
przyjacielem być na co dzień.

2.

W naszej szkole dobrze wiemy,
nawet każdy milusiński,
co darował dzieciom polskim,
pisarz Kornel Makuszyński.

Ref. A najtrudniej jest je przeżyć,
mądrze, dobrze i rozsądnie.
Dłoń pomocną podać innym,
przyjacielem być na co dzień.

Autor tekstu: Marcin Kaczmarek uczeń
autor muzyki: mgr Małgorzata Wolska nauczyciel

Kontakt
Dyrekcja szkoły
Halina Seifert
Dyrektor szkoły
Katarzyna
Hałasińska-Szczepańska
Wicedyrektor szkoły
klasy I - III

Teresa Sobczak
Wicedyrektor szkoły
klasy IV - VIII

Sekretariat szkoły
We wszystkich sprawach formalnych
pomogą Wam Panie, które czekają na Was
w sekretariacie
Godziny otwarcia sekretariatu:
08:00 – 14:00
Telefon: 61 842 82 54
email: sp28@poznan.interklasa.pl

Edukacja wczesnoszkolna
Witam wszystkich Was serdecznie,
Pierwszą Klasę!
Jakie są wrażenia Wasze?
Jakieś lęki , niepokoje?
Nim godzina pełna minie
poczujecie się w rodzinie.

Widzę buzie już wesołe
Wszyscy polubicie szkołę!
Zapomnicie też o smutkach.
Świetnie, teraz przerwa krótka.

Uczniowie klasy IV-VIII
Wraz z rozpoczęciem nauki w klasie IV zmienia się bardzo wiele w życiu ucznia.
Między innymi dochodzą nowe przedmioty,
a najczęściej każdy prowadzi inny nauczyciel.
Zmienia się także wychowawca klasy, który raz w tygodniu spotyka się
z uczniami na godzinie wychowawczej. To na niej klasa ustalała Trójkę Klasową,
rozmawia na różne tematy, między innymi związane z zachowaniem, środowiskiem,
szansami i zagrożeniami, przed jakimi staje dzisiaj młody człowiek.
Warto dodać, że na końcu klasy VIII uczeń
przystępuję do egzaminu ósmoklasisty.

Uczniowie klasy IV-VIII
Pod koniec ósmej klasy każdy uczeń przystępuje do egzaminu.
Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń
musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik,
jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.
Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
W latach 2019–2022 ósmoklasista
przystępuje do egzaminu z trzech
przedmiotów obowiązkowych, tj.:
języka polskiego
matematyki
języka obcego nowożytnego.

Od roku 2023 ósmoklasista przystępuje
do egzaminu z czterech przedmiotów
obowiązkowych, tj.:
języka polskiego
matematyki
języka obcego nowożytnego
jednego przedmiotu do wyboru spośród
przedmiotów: biologia, chemia, fizyka,
geografia lub historia.

Uczniowie klasy IV-VIII
Jeżeli jesteś uczniem, który dopiero rozpoczyna swoją przygodę w polskiej szkole
lub wróciłeś do kraju dłuższej nieobecności w nim, te informacje są właśnie dla
Ciebie. Zasady nauki języka polskiego jako obcego regulują następujące dokumenty:
Rozporządzenie w sprawie kształcenia osób
niebędących obywatelami polskimi oraz
osób będących obywatelami polskimi, które
pobierały naukę w szkołach funkcjonujących
w systemach oświaty innych państw http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.
xsp?id=WDU20190000666

Rozporządzenie w sprawie ramowego
programu kursów nauki języka polskiego dla
cudzoziemców –
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.
xsp?id=WDU20110610306

Uczniowie klasy IV-VIII
W naszej szkole naukę języka polskiego dla uczniów powracających z zagranicy,
a także dla uczniów obcokrajowców prowadzą nauczyciele:
Sylwia Jopek i Sara Ratajczak
Nauczyciele ukończyli kurs kwalifikacyjny oraz studia podyplomowe.

Nasze godziny lekcyjne:
1) 08:00 – 08:45 / 10 min.
2) 08:55 – 09:40 / 10 min.
3) 09:50 – 10:35 / 10 min.
4) 10:45 – 11:30 / 10 min.
5) 11:40 – 12:25 / 20 min.

6) 12:45 – 13:30/ 10 min.
7) 13:40 – 14:25 / 10 min.
8) 14:35 – 15:20 / 5 min.
9) 15:25 – 16:10

Podręczniki, ćwiczenia, zeszyty…
Uczniowie klas I - VIII na początku roku szkolnego otrzymują zestawy książek do klasy,
którą rozpoczynają. Podręczniki są im wypożyczane na okres danego roku szkolnego.
Na jego końcu, przed wakacjami, uczniowie oddają podręczniki do biblioteki.
Natomiast ćwiczenia pozostają własnością dzieci.
Rodzaj zeszytów do każdego przedmiotu określają prowadzący nauczyciele.
Oni także na pierwszej lekcji informują o ewentualnych innych niezbędnych
pomocach dydaktycznych.

Zasady oceniania
W klasach I-III stosuje się ocenianie opisowe.
Dodatkowo, pomocniczo, wprowadza się określenia D-A,
gdzie A oznacza najlepsze opanowanie materiału.
W klasach IV-VIII na różnych przedmiotach obowiązuje ocenianie sumujące.
Uczniowie za wykonywane przez siebie prace, a także na końcu pierwszego i drugiego
semestru otrzymują oceny w skali 1-6,
gdzie ocena 6 (celująca) jest oceną najwyższą.
Szczegółowe kryteria oceniania na poszczególnych przedmiotach regulują
Przedmiotowe Systemy Oceniania.
Są one zgodne z obowiązującym w szkole Statutem.
Nauczyciele zapoznają z nimi swoich uczniów
na pierwszej lekcji nowego roku szkolnego.

Kiedy po lekcjach rodzic
nie odbiera,
do kolorowej świetlicy
każdy uczeń z uśmiechem dociera

Pan

Razem z nami bawią się,
uczą współpracy i zaangażowania,
a także pomagają w lekcjach
wspaniale Panie:
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