Вітаємо в нашій
школі!
ПОЧАТКОВА ШКОЛА НОМЕР 28
ІМ. КОРНЕЛА
МАКУШИНЬСЬКОГО В ПОЗНАНІ

Корнел Макушиньський
1884 - 1953
Корнел Макушиньський (друг герба)
Народився 8 січня 1984р.у Стрию.
Син Едварда Макушиньського і Юлії з сім'ї Огоновських.
В 14 років написав свої перші вірші,перші з яких
рецензентом був Леопольд Стафф.
Вірші Корнела Макушиньського публікувались
у львівських газетах "Слово польське"
Від 1904 року Макушиньський був членом цієї ж редакції.
За свою творчу роботу отримав членство Польської
літературної академії, також отримав державну
літературну премію PAL "ZŁOTY WAWRZYN"
1945 отримав заборону публікації своїх творчих робіт.
Похований на цвинтарі Zasłużonych na Pęksowym Brzyzku
в Закопане.

Гімн школи
1. Кожен хотів би бути відкривачем, 2. В нашій школі добре всі знають
Космонавтом,моряком.
Навіть кожен малюк,
Великі сняться нам пригоди,
Що подарував дітям польським
Дні не звичайні,повні пригод.
письменник Корнел
Макушиньський
Прс. А найважче їх прожити
Прс. А найважче їх прожити
Мудро і добре розсудливо
Мудро і добре розсудливо
Подати руку допомоги іншим,
Подати руку допомоги іншим,
Другом бути щодня.
Другом бути щодня.
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Секретаріат школи

У всіх формальних справах допоможуть вам.
Теорема Собчак
Чекаємо на вас.
Заступник
Години роботи секретаріату:
директора
08:00 – 14:00
школи 4-8 класи
Тел: 61 842 82 54
sp28@poznan.interklasa.pl

Молодша шкільна освіта
Щиро вітає вас
першокласники!
Які ваші враження?
Чи є страхи та хвилювання?
Перш ніж мине година, ви будете відчувати
себе як у дома.
Вже бачу ваші щасливі обличчя
Школа вам всім сподобається.
Забудьте тепер ви за смуток.
Чудово. Тепер невелика перерва.

Учні 4-8 класи
З початком навчання в 4 класі,в житті учня багато що змінюється.
Серед іншого є нові придмети,а найчастіше різні вчителі.
Змінюється класний керівник,який збирається раз на тиждень разом
на виховній годині.
Саме на ньому клас створює "Класову трійцю" він говорить на різноманітні
теми,включаючи поведінку, навколишнє середовище,можливостями
та загрозами з якими зустрічається молодь сьогодні.
Варто додати,що в кінці 8 класу учень
складає екзамен восьмекласника.

Учні 4-8 класи
На прикінці восьмого класу, кожен учень складає екзамен.
Екзамен у восьмому класі є обов'язковим,а це означає,що кожен має
приступити до нього,щоб закінчити школу.
Мінімальний бал,який учень має отримати не вказано, тому екзамен
восьмекласника не можливо не здати.
Екзамен проводиться письмово.
У 2019-2022 старшокласник складає
екзамен з трьох обов'язкових
предметів а саме:
польська мова
математика
сучасна іноземна мова

З 2023 року старшокласник складатиме
екзамен з чотирьох обов'язкових
предметів а саме:
польська мова
математика
сучасна іноземна мова
один з предметів на вибір:
біологія,хімія,фізика, географія чи історія.

Учні 4-8 класи
Якщо ти є учнем який тільки починає свою пригоду в польській школі або
повернувся до краю після тривалої відсутності,ця інформація саме для тебе.
Правила вивчення польської мови як іноземної, регулюється наступними
документами:
Нормативно правове,
Які не є громадянами Польщі,або
громадян Польщі які навчаються в діючих
школах в системах освіти інших країн.
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.
xsp?id=WDU20190000666

Регулювання освіти
Програма курсу польської мови для іноземці:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp
?id=WDU20110610306

Учні 4-8 класів
В нашій школі викладають польську мову для учнів які повернулись з-за
кордону,а також для іноземних учнів.
Викладачі:
Sylwia Jopek (Сильвія Йопек) i Sara Ratajczak (Сара Ратайчак)
Вчителі закінчили кваліфікаційний курс також аспірантуру.

Наші лекційні години
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

Підручник,вправи,зошити...
На початку навчального року,учні 1-8 класів отримають комплект книг для класу,які
їм позичається на період навчального року.
На завершення навчального року учні здають свої книги до бібліотеки.
Зошити для вправ залишаються власністю учня.
Тип зошитів з кожного предмета визначається викладачем.
Також на першому занятті повідомляють про інші навчальні необхідні приладдя.

Правила оцінювання
У класах 1-3 використовується описова оцінка.
Крім того в якості допомоги вводяться терміни "D-A" де "А" означає
найкраще опановує матеріал.
У класах 4-8 підсумкове оцінювання за їхню роботу з різних предметів є
обов'язковим. Також на прикінці першого навчального семестру отримають
оцінки за шкалою 1-6 оцінка "6" (відмінно) є найвищою.
Оцінки можна виправити,детальними критеріями різних предметів, системою
оцінювання предметів.
Вони відповідають чинному в школі статуту.
Вчителі знайомлять з ними своїх учнів на першому уроці навчального року

Коли після уроків в школі батьки не
забирають учнів!
До кольорової кімнати "Świetlica"
кожен учень з успіхом прийде.
Разом з нами бавляться,вчаться співпрацювати.
А також їм допомагають з уроками чудові пані.
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