


 Секретаріат: 22 775 50 75

 Пані Лариса Романюк – 784 036 764 
(od 8:00 do 16:00)

 Харчування – пані Богданьска - 506 959 742

 Сторінка школи:  Szkoła Podstawowa Nr 5 
(ndmpiatka.pl)

 Електронний щоденник: Dziennik UONET+ 
(vulcan.net.pl)

https://www.ndmpiatka.pl/
https://uonetplus.vulcan.net.pl/nowydwormazowiecki/


1. Харчування – платне (аплікація eDziecko).  
2. Підручники – всі підручники є власністю школи 

(повертаємо до школи в кінці червня або  якщо дитина 
змінює школу чи місце проживання).

3. Підручники з польської мови – використовуються 
лише в школі.

4. Зошити з вправами – власність учнів. 
5. Святкова форма– біла блузка або сорочка, темні , 

однотонні штани чи спідниця ( на початок та кінець 
навчального року та інші урочистості).

6. Якщо дитина виїжджає до іншого міста чи 
повертається в Україну - ОБОВ᾿ЯЗКОВО  
ПОВІДОМЛЯЙТЕ В ШКОЛУ!!!

7. Релігія / етика не є обов'язковим предметом , так як і 
WDŻ.

8. Обов'язковим є надання актуального номеру телефону
опікуна дитини. 



КАЛЕНДАР ШКІЛЬНОГО РОКУ 2022/2023
1.09. (ЧЕТВЕР) Початок дидактично-виховавчих занять 

30.09. Свято школи (фестиваль організований Батьківським комітетом)

14. 10. (п᾿ятниця) День Знань *(вихідний)

31. 10. (понеділок) Додатковий вільний день від навчання (вихідний)

1. 11. (вівторок) Свято всіх Святих (вихідний)

11. 11. (п'ятниця) День Незалежності (вихідний)

23.12. - 31. 12. 2022 r. Зимова святкова перерва  ( дні вільні від навчання)

1. 01. 2023 r. (неділя) Новий Рік ( вихідний)

6. 01. 2023 r. (п'ятниця) Свято Трьох королів ( вихідний)

13.02. – 26. 02. 2023 r. Зимові канікули (дні вільні від навчання)

6– 11. 04. 2023 r. Весняна святкова перерва ( дні вільні від навчання)

1. 05. 2023 r. (понеділок) Свято праці ( вихідний)

2. 05. 2023 r. (вівторок) Додатковий вільний день від навчання (вихідний)

3. 05. 23 r. (середа) Свято Конституції 3 травня

23 – 25. 05. 2023 r. Екзамени у 8 класі ( 3 дні)

8. 06. 2023 r.  (четвер) Боже тіло

9. 06. 2023 r. (п'ятниця) Додатковий вільний день від навчання (вихідний)

23. 06. 2023 r. (п'ятниця) Закінчення дидактично-виховавчих занять

24. 06. – 31. 08. 2023 r. Літні канікули



 Obowiązuje ich ten sam materiał  co polskich 
uczniów.

 Повинні бути оцінки як в усіх учнів.

 В їхньому випадку не оцінки  важливі лише а 
W ich przypadku nie oceny są ważne tylko

ВИВЧЕННЯ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ  І 
АКЛІМАТИЗАЦІЯ В ШКОЛІ



 6 годин на тиждень ( підчас уроків- окрім: 
математики, польської, англійської) -
ОБОВЯЗКОВІ

 Групи: 
Дошкільна – Ева Пєршціняк (1група)
1 клас – Агнешка Патлашиньска (1 група)
2 клас – Ева Вішнєвска
3 клас – Ева Вішнєвска
4 клас – Віолетта Худзиньска
5 клас – Анна Кас᾿яновіч
6 клас – Анна Кас᾿яновіч
7 клас – Лариса Романюк
8 клас – Лариса Романюк



TЕРМІНИ ЗІБРАНЬ З БАТЬКАМИ
❖ВЕРЕСЕНЬ - 2 – 12 IX - організаційне зібрання
❖СІЧЕНЬ - 16 – 20  I  pзібрання щодо підсумування першого півріччя

Класний керівник може організувати будь-яку кількість зборів по за визначених 
термінів – якщо буде така потреба.

СПОСІБ  ІНФОРМУВАННЯ  ПРО ПЕРЕДБАЧУВАНІ ПІВРІЧНІ ТА РІЧНІ  ОЦІНКИ
❖ГРУДЕНЬ -
- 14 XII  - надання інформації про передбачуване піврічне оцінювання через 
електронний журнал, у разі сумнівів щодо оцінки батьки звертаються до 
ВЧИТЕЛЯ ПРЕДМЕТНИКА через електронний журнал, а кінцева дата 
виставлення оцінок – 9 січня
❖ТРАВЕНЬ
- 18 V –надання інформації про очікувані річні оцінки через електронний
журнал, у разі виникнення сумнівів щодо оцінювання батьки звертаються до 
ВЧИТЕЛЯ ПРЕДМЕТНИКА через електронний журнал, кінцева дата 
виставлення оцінок – 13 червень.



➢ Усне попередження вчителем або класним 
керівником; 

➢ Увага письмова в e – dzienniku;
➢ Нагана надана через директора на заявк класного 

керівника або вчителя; 
➢ переведення до паралельного відділення в тій

самій школі - переведення здійснюється
директором за поданням педагогічної ради (якщо
вжиті заходи виховного характеру та раніше
застосовані до учня стягнення не дали результату у 
вигляді покращення поведінки);

➢ директор може звернутися до навчального
інспектора з проханням перевести учня в іншу
школу.



Виправдання відсутності учня :

➢ Через електронний щоденник ( найкраще!) в терміні до чотирьох 
тижнів від завершення відсутності.

➢ Звільнення з лекцій– з лекції звільняє лише класний керівник
(вразі його відсутності – педагог школи або віцедиректор) на 
підставі письмової заяви від батьківna podstawie: 

➢ Через e- dziennik (якщо така  інформація була вислана принаймі
на один день раніше) або на папері.

➢ Батьки можуть особисто звільнити дитину від занять в будь-який 
час, НЕОБХІДНО ПОДЗВОНИТИ ДЗВІНКОМ БІЛЯ ГОЛОВНИХ ДВЕРЕЙ 
ШКОЛИ!  

На підставі письмової заяви батьків учитель виписує на дитину 
картку до роздягальні (за спеціальним шаблоном), на підставі якої 

гардеробниця відпускає дитину зі школи.



Документи, що підтверджують проблеми у дітей, необхідно
принести до школи та, за необхідності, обстежити дитину
в психолого-педагогічній порадні, якщо батьки отримають

таку пропозицію від школи.. 
Школа №5 пропонує допомогу у  вигляді:
 Логопедичні заняття
 Корекційно-компесаційні
 Терапія сенсорної інтеграції
 Корективи 
 Терапія руки
 Психологічна терапія
 Педагогічна терапія
 Заняття з тифлопедагогом, сурдопедагогом, 

олігофренопедагогом.
 У нас також працюють інтеграційні відділення з

допоміжним вихователем.



 Класи 8 - 23.05. – польська мова, 24.05. –
математика, 25. 05. – іноземна мова(
англійська \ німецька)

 Решта учнів у ці дні не приходять до школи.

 Адаптація для уннів з України:

- інший аркуш з польської мови та математики,

- подовжений час для складання іспиту,

- можливість користуватися словником,

- зпрощене оцінювання.


