Початкова Школа № 3 Альфред Фрейєр в Тарнобжегу
Адреса:
вул. Й. Кохановського 1,
39-400 Тарнобжег
email: sekretariatsp3@op.pl
telefon (+48) 1508233511

Секретаріат працює з 7:30 до 15:30 з понеділка по п’ятницю
www http://sp3.tarnobrzeg.pl/
Fb https://www.facebook.com/sp3tbg/
edziennik (innowacyjny Tarnobrzeg/Librus)
електронний журнал
https://portal.innowacyjny.tarnobrzeg.pl/jst/tarnobrzeg/rejestr.aspx
Шкільна загальна кімната для 1-3 класів відкритий з 6:30 до 16:30
Шкільна їдальня, ціна вечері 4 зл
Харчування видається з 11.55 - 14.15
У їдальні виставлено затверджене меню на тиждень уповноваженою особою.
Страви готуються відповідно до принципів раціонального харчування і розрахунок вартості
Патрон школи-Альфред Фрейер
(1901-1927), польский бегун на
длинные дистанции и 8-кратный
чемпион Польши.

Схема системи освіти у Польщі
Навчання у Польщі є обов'язковим до 18 років. Воно включає у себе початкову школу (8 років), а
потім, в залежності від вибору учня, загальноосвітні ліцеї (4 роки), технікуми (5 років) або професійні
школи (I ступеня – 3 роки навчання, II ступеня – 2 роки навчання). Після закінчення ліцею і технікуму
студент має право скласти випускний іспит та вступити до вищого навчального закладу

Porządek dnia Календар навчального року
1. 7:30-8:15
2. 8:25-9:10
3. 9:20-10:05
4. 10:15-11:00
5. 11:10-11:55
6. 12:15-13:00
7. 13:20-14:05
8. 14:15-15:00
9. 15:10-15:55
10. 16:05-16:55

Система оцінювання (у 4-8 класах шкала оцінок з кращих)
відмінно - 6
дуже добре - 5
добре - 4
задовільно - 3
допустимо - 2
незадовільно - 1
Крім того, в кінці півріччя і наприкінці року учні отримують оцінки поведінки. Шкала рейтингів від
кращих:
зразкова
дуже добра
добра
середня
невідповідна
негожа
Речі, необхідні для школи
зошити
ручка
олівець
точило для олівців
кольорові олівці
лінійка
косинець
циркуль
пенал
ножиці
гумка
Зі шкільної бібліотеки можна взяти: підручники, книжки

Календар навчального року 2021/2022
місяць

свята/вихідні дні

вересень

01.09 Початок навчального року

жовтень

14.10 День національної освіти (День вчителя) для 1-3
класів

листопад

01.1 Всіх Святих (вихідний день)
11.11 День Незалежності (вихідний день)

грудень

23.12-01.01 Різдвяні канікули

січень

01.01 Новий рік (вихідний день)
06.01 Свято Трьох Королів (вихідний день)
07.01 вихідний день, відкрита шкільна загальна кімната
для 1-3 класів

лютий

14.02-26.02 Зимові канікули – 2 тижні (точна дата
відповідно до висновків Міністерства освіти)

березень
квітень

14.04-19.04 Великодні Свята – канікули (свято рухоме)

травень

01.05 Свято Праці (вихідний день)
02.05 вихідний день, відкрита шкільна загальна кімната
для 1-3 класів
03.05 Свято Конституції 3 Травня (вихідний день)
24, 25, 26.05 іспити 8 класу,
вихідний день для 1-7 класів, відкрита шкільна загальна
кімната для 1-3 класів

червень

16. 06 Тіла Христова (вихідний день, свято рухоме)
17. 06 вихідний день, для 1-3 класів відкрита шкільна
загальна кімната
24. 06 кінець навчального року (останній тиждень
місяця)

липень-серпень

канікули

Шкільний одяг
Щодний - одягайтеся комфортно, в залежності від сезону
Святковий - це вбрання для особливих шкільних заходів, одягайтеся елегантно і акуратно, вибирайте
чорно-білі або синьо-білі кольори
Спортивний - для занять фізкультурою одягніть шорти або легінси і футболку, змініть взуття на
кросівки або кеди, в басейн візьміть купальник, шапочку для душу, шльопанці та рушник
Що я роблю, якщо: Я не був/не була у школі - батьки пишуть пояснення щодо відсутності і
відправляють повідомлення педагогу через портал Librus, прошу однокласників або педагога
завдання (нотатки) з уроків і наздоганяю
Я запізнився / запізнилася на урок - я заходжу в клас і кажу: -“Przepraszam za spóźnienie”- "Вибачте
за запізнення”
Я не можу щось зробити - я не нервуюся і прошу про допомогу вчителя
Я посварився/посварилася з другом/подругою - розмовляю з вихователем, педагогом

