



Вітаємо у нашій школі! 
 
Ось деяка інформація про колектив школи та дитячого садка в Жерниці


1. Секретаріат працює з понеділка до п’ятниці (з 7.00 до 16.00). Це місце, де можна 
вирішити усі проблеми пов’язанні із реєстрацією дітей до школи. 


2. В школі працює «світлиця» (група продовженого дня) – місце, де діти можуть перебувати 
після занять. Група продовженого дня працює щоденно з 7.00 до 16.00. Там учні, під 
наглядом вчителя, роблять домашні завдання і бавляться з іншими дітьми. 


3. На території школи є їдальня, де діти можуть пообідати. Якщо є така необхідність 
(обіду), потрібно повідомити про це секретаріат під час запису до школи. Також, їдальня 
це місце, де діти можуть з’їсти власну їжу (канапки, бутерброди і т.д.), яку принесуть з 
дому. 


4. У нашій школі батьки учнів використовують електронний щоденник. Адреса: https://
uonetplus.vulcan.net.pl/gminapilchowice (безпосереднє покликання знаходиться на сайті 
школи www.zspzernica.pilchowice.pl). В секретаріат школи необхідно подати власну 
емейл адресу, завдяки чому Ви отримаєте доступ до щоденника. 


5. На заняття з фізичної культури обов’язко потрібно взяти спортивний одяг – темні штани 
та білу футболку. 


6. Заняття в школі тривають 45 хв., перерви – 5–15 
хв.


7. В польських школах система оцінювання є від 1 
(найгірша оцінка) до 6 (найкраща оцінка). 


8. У школі триває збір необхідних для навчання 
речей. Якщо Ви не маєте одягу, шкільних приладь, 
засобів гігієни – повідомте про це секретаріат 
школи, а Ми Вам із задоволенням допоможемо. 


9. У зв’язку із карантинними обмеженнями (Covid-19) 
усі, хто перебуває на коридорах школи, повинні 
носити захисні маски, які б закривали ніс та рот. 
Натомість, в навчальних класах діють лише загальні правила гігієни, а саме: часте миття 
рук, прикривання рота та носу під час чхання та кашлю, уникання дотиків до очей, носа 
та рота. 

ЗАНЯТТЯ ПЕРЕРВИ

1. 8:00 – 8:45 10 хвилин

2. 8:55 – 9:40 10 хвилин

3. 9:50 – 10:35 10 хвилин

4. 10:45 – 11:30 15 хвилин

5. 11:45 – 12:30 15 хвилин

6. 12:45 – 13:30 15 хвилин

7. 13:45 – 14:30 10 хвилин

8. 14:40 – 15:25 5  хвилин

9. 15:30 – 16:15
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