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Serdecznie witam
w Szkole Podstawowej nr 26 im. Ryszarda Berwińskiego

- w wielokulturowej szkole podstawowej w Poznaniu

W naszych murach staropolskie przysłowie: „Czym chata bogata, tym rada” staje się 
rzeczywistością - zawsze z gościnnością, serdecznością przyjmujemy przybyszów
i staramy się ich otoczyć wszechstronną opieką. Przez ponad 50 lat funkcjonowania 
Szkoły kształcili się w niej uczniowie wielu narodowości - pochodzący z Rosji, Francji, 
Włoch, Niemiec, Egiptu, Kazachstanu, Białorusi, Ukrainy, a nawet tak odległego 
państwa, jak Zimbabwe. Cieszymy się, że dziś Wy do nich dołączycie.

Pojawienie się w przestrzeni szkolnej uczniów cudzoziemskich postawiło przed nami - 
pedagogami nowe wyzwania, związane z organizacją kształcenia dzieci pochodzących 
z różnych kultur. Zarówno ja, jak i moi współpracownicy zdaliśmy sobie sprawę, jak 
ważną rolę w integracji kulturowej i wspieraniu dzieci cudzoziemskich odgrywa 
szkoła, system edukacji i nauczyciele. Dlatego tak ważne jest jej poznanie, 
zrozumienie różnic w systemach kształcenia różnych krajów, zaznajomienie ze 
sposobem organizacji edukacji, nauczycielami, środowiskiem lokalnym.



Dyrektor ZSiPO

Edyta Rudź-Jaśkowiak

Szkoła to miejsce, w którym nie tylko zdobywa się wiedzę, rozwija uzdolnienia
i zainteresowania, poznaje nowych kolegów i przyjaciół, ale przede wszystkim – 
uczy trudnej sztuki integracji i współpracy z innymi,  często - również w nowych 
warunkach.

Chcielibyśmy, abyście poczuli się w naszej szkole, jak u siebie w domu, dlatego 
przygotowaliśmy tę publikację - informator, zarówno dla Ciebie – droga Uczennico, 
drogi Uczniu, jak i dla Was – drodzy Rodzice i Opiekunowie.

Mamy nadzieję, że zawarte w nim informacje pozwolą na poznanie różnic między 
systemem edukacji w Polsce, a tym, który znacie z ojczystego kraju i Wasze 
pierwsze kroki w szkole będą bardziej pewne, dzięki zapewnieniu  atmosfery 
bezpieczeństwa i akceptacji.

 

Witajcie w naszej Szkole :)
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Nasza szkoła w obiektywie



● nauka w szkole podstawowej obejmuje dwa etapy i kończy się egzaminem ósmoklasisty

I etap edukacyjny - klasy I - III
edukacja wczesnoszkolna: edukacja polonistyczna, edukacja matematyczna, edukacja społeczna, edukacja przyrodnicza, edukacja 
plastyczna, edukacja techniczna, edukacja informatyczna, edukacja muzyczna oraz wychowanie fizyczne

II etap edukacyjny - klasy IV - VIII
przedmioty: język polski, historia, matematyka, informatyka, wf, zajęcia z wychowawcą

przyroda (IV), wiedza o społeczeństwie (VIII), edukacja dla bezpieczeństwa (VIII)
biologia (od V), geografia (od V), fizyka (od VII), chemia (od VII)
technika (do VI), muzyka (do VII), plastyka (do VII)

● nauka języków obcych:
- od klasy I do klasy VIII - język angielski 
- w klasach VII i VIII - język niemiecki lub język rosyjski

● w klasach VII i VIII - uczniowie mają zajęcia z doradztwa zawodowego

● każdy uczeń, począwszy od klasy pierwszej może uczęszczać na zajęcia dodatkowe: religię, 
etykę, wychowanie do życia w rodzinie (od klasy IV)

Informacje



Informacje



● każda klasa ma wychowawcę

● uczniowie objęci są pomocą PEDAGOGA i PSYCHOLOGA szkolnego

gabinet 002 (parter)   tel. 61 866 35 79

● w szkole jest gabinet PIELĘGNIARKI - 111 (I piętro)

● uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej - 308 (III piętro)

● każdy uczeń otrzymuje bezpłatnie: podręczniki (do zwrotu) oraz ćwiczenia 
(bezzwrotne)

● każdy uczeń ma do dyspozycji szafkę, do której otrzymuje kluczyk

● uczniowie mogą korzystać z płatnych posiłków w stołówce szkolnej - piwnica

Informacje



Jak zapisać dziecko do szkoły?

Zgodnie z polskim prawem, wszystkie dzieci przebywające na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej podlegają obowiązkowi szkolnemu. 
Przy zapisie do szkoły podstawowej obowiązuje rejonizacja, co oznacza, że o przyjęciu 
do danej szkoły decyduje miejsce zamieszkania. 
Dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły są zapisywane do niej z urzędu oraz na 
podstawie złożonych dokumentów. 
Jeśli szkoła nie jest szkołą rejonową, dziecko może zostać zapisane do placówki, jeśli 
szkoła dysponuje wolnymi miejscami na danym poziomie. 
Zapisując dziecko do szkoły, Rodzic lub prawny opiekun wypełnia Kartę Zgłoszenia 
Kandydata.
Jeśli dziecko jest zapisywane do klasy od drugiej wzwyż, do Sekretariatu Szkoły 
należy dostarczyć ostatnie świadectwo szkolne. 
W przypadku uczniów obcokrajowców, w Sekretariacie Szkoły należy również 
przedłożyć paszport dziecka oraz kartę zdrowia. Świadectwo szkolne, karta zdrowia i 
inne dokumenty uczniów obcokrajowców muszą być przetłumaczone na język polski 
(nie musi to być tłumaczenie przysięgłe).
Rodzic, zapisując dziecko do szkoły może również przedłożyć opinię z poradni 
psychologiczno-pedagogicznej.     







Legitymacja szkolna

● wydawana jest każdemu uczniowi uczęszczającemu do Szkoły
● musi być podpisana przez ucznia
● pierwsza - wydawana jest bezpłatnie w Sekretariacie Szkoły, po 

dostarczeniu zdjęcia
● w przypadku zgubienia lub zniszczenia legitymacji - duplikat legitymacji 

jest płatny
● uprawnia do wielu zniżek, między innymi do ulgowych przejazdów pociągiem 

lub miejską komunikacją publiczną. 
● jest ważna do 30 września i co roku należy przedłużać jej ważność w 

Sekretariacie Szkoły



Usprawiedliwienie nieobecności w szkole 

Rodzic jest zobowiązany usprawiedliwić każdą nieobecność swojego dziecka w 
szkole, w ciągu 7 dni od dnia powrotu dziecka do szkoły. 

Rodzic przesyła Usprawiedliwienie do wychowawcy klasy poprzez dziennik 
elektroniczny Librus  lub dostarcza na kartce.





SCHEMAT SYSTEMU EDUKACJI



KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO



Kontakt szkoły z rodzicami

Naprzemiennie co 
miesiąc

Bieżący kontakt poprzez 
dziennik elektroniczny

Bieżący kontakt 
telefoniczny



     WARSZTATY        INTEGRACJA
SYSTEMATYCZNE 

SPOTKANIA Z RODZICAMI 
- OMÓWIENIE POSTĘPÓW 
I PROBLEMÓW UCZNIÓW

AKTYWNY UDZIAŁ 
RODZICÓW W ŻYCIU SZKOŁY 

W UROCZYSTOŚCIACH I 
IMPREZACH

WYPRACOWANIE 
UJEDNOLICONYCH 

ODDZIAŁYWAŃ I 
WYMAGAŃ STAWIANYCH 

UCZNIOM



Życie codzienne w szkole





Po lekcjach - Zajęcia dodatkowe
Nazwa zajęć Klasy Osoba prowadząca Termin zajęć

Koło przyrodnicze 5-6 Monika Remlein poniedziałek 13.35-14.20

Koło społecznika 4-8 Karolina Ratajczak poniedziałek 14.20 - 15.05

Spoko English 5-6 Agnieszka Jankowiak - 
Kiszka

piątek 12.30 - 13.15

Koło sportowe 4-6 Martyna 
Wojciechowska

piątek 12.30-13.15

Warsztaty teatralne 4-6 s. Magda Weimann piątek 12.30- 13.15

Koło młodego 
historyka

4-6 Bartosz Chruślak piątek 12.30-13.15

Powyższa oferta zajęć dodatkowych dotyczy 2021/2022 r . Szkoła aktualizuje corocznie ofertę zajęć dla uczniów.



System oceniania w naszej szkole



Ocenianie w klasach 1-3 
1. W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i 

zachowania są ocenami opisowymi.
2. Ocena osiągnięć z religii / etyki jest wyrażona cyfrą od 1 do 6.
3. Opis pracy po I półroczu przygotowuje się na kartach informacyjnych.
4. Karta osiągnięć edukacyjnych uczniów klas I-III w I półroczu zawiera następujące 

elementy: 

1) edukację polonistyczną            2) język obcy nowożytny          3) edukację matematyczną 
        
4) edukację przyrodniczą            5) edukację społeczną              6) edukację plastyczną 

7) zajęcia techniczne                  8) edukację muzyczną               9) zajęcia komputerowe

10) wychowanie fizyczne              11) religia / etyka                     2)  zachowanie



Ocenianie w klasach 1-3
Ocena bieżąca z poszczególnych edukacji wyrażona jest cyfrą od 1 
do 6: 

6 - doskonale opanowanie wiadomości i umiejętności 
programowych, 

5 - bardzo dobrze opanowane wiadomości i umiejętności 
programowych,

 4 - dobrze opanowane wiadomości i umiejętności programowych,

 3 - wystarczająco opanowane wiadomości i umiejętności 
programowych, 

2 - minimalnie opanowane wiadomości i umiejętności 
programowych, 

1 - niewystarczająco opanowane wiadomości i umiejętności 
programowych. 

Cyfra 6 oznacza poziom najwyższy. 

Ocena bieżąca z prac pisemnych ustalana 
jest według następującej skali: 

Cyfra Przedział 
procentowy

6 100%

5 99% - 86% 

4 85% - 66% 

3 65% - 46%

2 45% - 31%

1 30% - 0%



Ocena Przedział 
procentowy

cel 100%

bdb 99% - 91% 

db 90% - 71%

dst 70% - 51%

dop 50% - 31%

ndst 30% - 0%

Stopień Skrót 
literowy

Oznaczenie 
cyfrowe

celujący cel 6

bardzo dobry bdb 5

dobry db 4

dostateczny dst 3

dopuszczający dop 2

niedostateczny ndst 1

Oceny bieżące, śródroczne i roczne 
oceny klasyfikacyjne z zajęć 
edukacyjnych, począwszy od klasy 
IV szkoły podstawowej, ustala się w 
stopniach według następującej skali: 

W ocenianiu różnych form 
sprawdzania wiedzy i umiejętności 
uczniów w klasach IV-VIII oraz religii 
w klasach I-III obowiązuje 
następująca skala procentowa:

Ocenianie w klasach 4-8



Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności

Formy ustne Formy pisemne Formy praktyczne

wypowiedzi na określony temat całogodzinne prace pisemne: 
testy, prace klasowe, 

sprawdziany

doświadczenia

aktywność kartkówki prace plastyczne, techniczne

prace domowe, referaty



Ocena zachowania
1. W szkole obowiązuje punktowy system oceniania
2. W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są 

ocenami opisowymi.
3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy 

IV, ustala się według następującej skali:

Stopień Skrót literowy Punktowo

wzorowe wz powyżej 100

bardzo dobre bdb 81-100

dobre db 51-80

poprawne pop 31-50

nieodpowiednie ndp 11-30

naganne ng poniżej 10



Rzeczy potrzebne w szkole

książki 

zeszyty

piórnik



długopis

ołówek

gumka



temperówka

nożyczki

linijka



kredki

pisaki

farby



plastelina

kolorowy papier

teczka



strój gimnastyczny

legitymacja szkolna



Minisłowniczek podstawowych 
terminów szkolnych

Apel
spotkanie 

dyrekcji i grona 
pedagogicznego 

z uczniami.

Biblioteka
miejsce, gdzie 
uczeń może 

skorzystać ze 
szkolnych zbiorów 

książek oraz 
wypożyczyć książki 

do domu.

Egzamin
 czyli sprawdzian 

zewnętrzny,  
badający poziom 

wiedzy i 
umiejętności

zdobytych w szkole.



Ferie zimowe
dwutygodniowa 

przerwa w nauce 
po pierwszym 

półroczu

Grono 
pedagogiczne

zespół 
nauczycieli 
uczących w 

danej szkole.

Kartkówka 
krótka, pisemna 

forma 
sprawdzenia 

wiedzy.



Klasówka,
sprawdzian,

praca klasowa
samodzielna 

praca w klasie, 
sprawdzająca 

wiedzę z większej 
partii materiału.

Legitymacja
dokument ze 

zdjęciem 
ucznia/uczennicy, 
poświadczający 

fakt uczęszczania 
do szkoły.

Lekcja
zajęcia szkolne, 

trwające
 45 minut 



Ocena
począwszy od 
czwartej klasy 
uczniowie są 
oceniani przy 
pomocy ocen 

w skali od 1 do 6.

Ocena 
śródroczna

podsumowanie 
nauki od początku 
roku szkolnego do 
końca pierwszego 

półrocza 
z każdego 

przedmiotu.

Ocena roczna
wystawiana jest z 

każdego 
przedmiotu na 

koniec roku 
szkolnego. 

Podsumowuje 
wyniki 

ucznia/uczennicy
z całego roku 

szkolnego.



Pedagog
Osoba dbająca o 
dobro uczniów, 
wspierająca ich 

rozwój.
Pomaga rozwiązać 

problemy i 
trudności szkolne.

Poradnia 
Psychologiczno-

Pedagogiczna
miejsce badania 

dzieci pod kątem 
ich możliwości 
związanych z 

edukacją.

Półrocze
okres nauki 

trwający 
połowę roku 

szkolnego.



Psycholog
specjalista 

pomagający 
uczniom radzić 

sobie  w różnych 
sytuacjach.

Sekretariat 
szkoły

wspomaga pracę 
szkoły. Miejsce 

składania 
wniosków, 

dokumentów, 
podań, 

formularzy.

Strój galowy
określony ubiór, 
zazwyczaj biała 

koszula lub 
bluzka oraz 

granatowe lub 
czarne spodnie 

lub spódnica.



Świetlica szkolna 
miejsce, w 

którym można 
bezpiecznie 
spędzić czas 

przed lekcjami i 
po nich.

Wakacje 
czas wolny od 
nauki w ciągu 

lata. Rozpoczyna 
się od ostatniego 
tygodnia czerwca 

i trwa do końca 
sierpnia.

Wychowawca
nauczyciel 

opiekujący się klasą. 
Odpowiada za 

sprawy 
organizacyjne w 

danej klasie. 
Dba o dobre relacje 

między uczniami, 
rozwiązuje konflikty.


