
     SZKOŁA w UKRAINIE                                         

Do naszej szkoły uczęszczają uczniowie, którzy wcześniej chodzili do szkół w Ukrainie i  Wielkiej Brytanii. Zapewne 

wiele osób ciekawi, jak wygląda edukacja oraz system oceniania w innych krajach. Dzięki Dianie Dultsevej oraz 

Filipowi Dudkowi będziemy mogli dowiedzieć się , czym różni się szkoła polska od tych, do których uczęszczali nasi 

nowi      przyjaciele.  

- Diana Dultseva, uczennica klasy czwartej, która 

wcześniej chodziła do szkoły w Ukrainie. 

Rozmawiałyśmy o różnicach pomiędzy szkołą polską 

a ukraińską. Wydaje  się nam, że rozpoczynanie lekcji 

o 8.00 to przesada. O której godzinie rozpoczynała 

się pierwsza lekcja w Twojej szkole?                                                                 

-  Pierwsza lekcja w mojej szkole rozpoczynała się        

o ósmej piętnaście.                                                                                                      

- W ósmej klasie mamy zazwyczaj osiem lekcji, a 

tylko w jeden dzień mamy ich siedem. W klasie 

trzeciej zwykle było ich pięć. A ile Ty najczęściej 

miałaś lekcji w ciągu dnia?                                                 

- Najczęściej sześć, siedem.                                                              

- To też dużo. U nas autobusy, które odwożą nas do 

domu, kursują od 13.30. Po skończeniu szóstej lekcji 

jesteś w stanie nim pojechać. Jeśli jednak masz 

osiem lekcji, to musisz skorzystać z autobusu o 15.30. 

O której godzinie wracałaś do domu po lekcjach?                             

- O trzynastej czterdzieści, a gdy była jakaś dodatkowa 

lekcja, to najpóźniej o czternastej.                                               

- Jakie mieliście zajęcia dodatkowe?                                             

- Były różne zajęcia. Ja chodziłam na dodatkowy 

angielski.                                                                                            

- Ile trwał u Was rok szkolny? W jakim miesiącu 

rozpoczynała się szkoła, a kiedy kończyła?                                    

- Rozpoczynał się we wrześniu, a kończył w maju. Czyli 

trwał dziewięć miesięcy.                                                                   

- Czy były jakieś zajęcia, których nie ma w Polsce?                              

- Był język ukraiński.                                                                        

- A jakie dostawaliście oceny?                                                    

- Było dziesięć ocen. Od dwóch do dwunastu. Sześć 

dostawało się, jak wiedziało się najmniej. Jak dostało 

się dwójkę, to wzywano rodziców do szkoły.                                     

- Ile osób liczyły klasy?                                                                                                         

- U mnie w klasie było czterdzieści sześć osób.                                  

- To bardzo dużo. U nas nie ma tak licznych klas. 

Bardzo dobrze mówisz po polsku. Znałaś już 

wcześniej nasz język?                                                                                                                        

- Tak. Chcieliśmy nawet wcześniej przyjechać                      

do Polski, ale niestety nie udało się.                                                

- Gdy było tak sporo osób w klasie, to był jeden 

nauczyciel czy kilku?                                                                         

- Był jeden nauczyciel. Było bardzo głośno.                                                                             

- A jak wyglądały oceny za zachowanie? 

Dostawaliście uwagi z punktami ujemnymi?                          

- Dostawaliśmy uwagi.  Na początek nauczycielka 

wstawiała pięć, a gdy uczeń podpadł, to wstawiała 

dwójkę oraz wzywała rodziców do szkoły.                           

- Jak wyglądały obiady? Czy smakują ci posiłki w tej 

szkole?                                                                                                    

- W tamtej szkole były bardzo niesmaczne. Tutaj są 

lepsze.                                                                                        

- Czy podobają Ci się tutaj nauczyciele?                              

- Dobrzy są. Lepsi niż tamci.                                                         

- Iluklasowa była szkoła? W Polsce mamy osiem klas, 

a jak wyglądało to w Twojej starej szkole?                                

- Było trzynaście klas.                                                           

- Czy szybko zaadaptowałaś się w naszej szkole i 

swojej klasie?                                                                                   

- Szybko i dobrze. Lepiej niż w poprzedniej, bo byłam 

jeszcze w innej polskiej szkole.                                                      

- Dziękuję za rozmowę. Świetnie Ci idzie rozmowa po 

polsku. Życzę sukcesów w nauce.                                                  

- Ja również dziękuję 

Rozmawiała Kornelia Pawłowska 

 


