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ІНФОРМАТОР
найважливіша інформація про школу
Початкова школа № 86 в Кракова
Адреса: oc. Jagiellońskie 18, 31 - 833 Kraków
Номер телефонa: 12 648 34 14
почта: sp86@mjo.krakow.pl
www.sp86krakow.pl

Підручники

LIBRUS

В Польщі учні безкоштовно отримують
підручники та зошити вправ.
Підручники потрібно повернути до
бібліотеки перед закінченням
навчального року. Якщо учень залишає
школу протягом навчального року він
повинен здати всі підручники. За
зіпсовані підручники можуть бути

Електронний журнал.
Використовуючи електронний журнал
LIBRUS, батьки/опікун може перевіряти
відвідуваність, оцінки, заздалегідь
оголошені тести, план уроку, отримати
та надіслати повідомлення вчителю,
повідомити причину відсутності
дитини.

стягнуті кошти

Факультативні
уроки

Відсутність
У Польщі діти зобов’язані ходити до
школи до закінчення початкової школи.
Якщо дитина не прийде до школи,
батьки повинні написати
«Пояснювальну записку», у якій мають
вказати. причину відсутності.

Релігія,етика, виховання для сімейного
життя-це необов'язкові заняття.
Батьки приймають рішення про участь
дитини у цих уроках (декларація
передається вихователю).

Виправдання відсутності потрібно
записати в шкільному щоденнику
Librus.
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Телефони
сотові
(мобільні)

Учнівське
посвідчення

Документ, що засвідчує особу учня та
дає право на пільгові проїзди

В нашій школі учні не можуть
користуватися телефонами. Якщо учень
має телефон, він мусить його вимкнути.
У виняткових випадках учень може
користуватися мобільним телефоном з
дозволу вчителя.

муніципальним, міським, міжміським
транспортом. Посвідчення потрібно
щороку продовжувати (ставити штамп).
Щоб зробити шкільний квиток потрібно
принести світлину до секретаріату

Шкільний педагог

Бібліотека

Місце, де учень може на місці,

Місце де учень може на місці

безкоштовно користуватися

безкоштовно користуватися

шкільним зібранням книжок.

шкільним зібранням книжок. Також

Також може брати книжки

може брати книжки додому.

додому.

Шкільний психолог
Фахівець що допомагає впоратися з
важкими емоціями та почуттями.

Світлиця

Кафетерій

Місце , де учні проводять час перед або
після уроків, можуть виконувати
домашні, завдання, розвивати
уподобання, читати, брати участь в
забавах та іграх. Він відкритий з 6.30 до
17.00. Щоб записати дитину, необхідно
заповнити необхідні документи.

Під час обідньої перерви дитина
може їсти обід (2-разове). Харчування
платне. Вам слід записатися на обід.
11 злотих обід (2 страви) 5 злотих суп

Pоздягальня
Місце , де учні залишають верхній одяг і
взуття. Школа потребує змінного взуття.

Календар навчального року
Консультація з батьками 29.03.2022
Великодні Свята – канікули (вихідний дні) 14.04.2022 - 19.04.2022
Свято Конституції 3 Травня (вихідний днів) 2.05.2022 - 3.05.2022
Іспит для 8 класів (Вільні від занять дні для всіх) 24-26.05.2022
Презентація пропозиції остаточної оцінки (у 4-8 класах) 27.05.2022
Спортивні дні 31.05. 2022 - 1.06.2022
Батьківські збори 7.06.2022 - 8.06.2022
Семестрова підсумкова.Встановлення річних оцінок 10.06.2022
Свято Тіла і Крові Христових (вихідний днів) 16.06.2022 -17.06.2022
Кінець навчального року 24.06.2022
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