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1. Польски ишколера декхар.

or
g.

pl

Польски Конституци т1яьхь ма яздар, арт.70, Польшехь 1аш долу адми,
ишколехь деша бакъо йу. Польшехь беро 18 шо кхачалца деша декхар долуш
ду. Ишта и декхар 7 шо дуьзанчулла т1яьхьа дола луш ду , амма 6 шо кхяьччиъ
бер ишколе дахит мегаш ду, нагахь санна и бера деша хьолехь делахь, иза
кечам бина делахь. Беран дай нани, и бер шен хеннахь ишколе йазо декхар
долуш ду. Оц беран дешарц г1оъ деш, цунна оьшаг латош, оц бере хьовс декхар
долуш ду и дай нани. Нагахь санна, шай бере кхеч махкахь дешит шу луъш
делахь, 30 сентябрь кхачале, ишколан директорега хаит деза, шаьш и бера
дехьа дакха г1ерташ ду аьлла.

ul
tio
ca

le
ni
e.

Польски Конституцийн 20 устав т1яьхь ма яздар, нагахь санна бере шен хенахь
деша ца дешитахь, йа оц бере шен ишколер декхар кхочуш ца дайтахь, бери дас
нанас хьакъ долу администрацийн та1зар токхар ду. Ишта 5 йа 6 шо кхячн долу
бера хьалхарра классе ишколе дахале, кечам ба безаш ду. Декхар долу кечам бу
иза, «нулевой класс» олуш классе кечам ба бера дахитар. Ишта кечам берий
бешахь а йо, т1акха цхьа йоку ишколашкахь еш хуьллу ишта класс. Берий беша
доьдуш долу бера 3 шо кхяьчна хилла деза, ткъа иза цига 6 шо кхачалца лела
деза. Цхьац хенахь 2,5 долу бера а луш хуьллу Берий беша. Бера ишколе дахита
кич ду бохаг х1у ду? Из кич ду йа дац хьожуш верг мила ву?

w

w

w

.m

Кечам болу бера ишколехь 1амош долу х1ума д1алоц хьолехь хилла деза.
Г1ораллина могуш хилла деза и бера. Дас нанас шайг кхочу хьехарца во а дика
1амина хилла деза. Шен ишколехь хьоьхуш долу х1умма д1аэца а кхидахь
и 1амо лаам а хилла беза оц берий. И дол х1умма « нулевой классехь» 1амош
хьуллу. Оц бери жиммаъ ша деш дерг результат йолш хилл дез. Нагахь санна,
оц бери хьекъалц йа могшалийц ляцна хьехархо чо бохачунца дай нани рез
дацахь, и бера лоьрашна гайтаъ гайтин цо делл кехат ишколехь д1агайта бакъо
йолш ду. Ишколехь и кехат т1елаца деза. Районни поликлиникехь еш йолу
анализаш психически – педачогически йу. Оц бери могшаллега хьовсуш хенахь,
и бер ловз муг1а ловз хьовсу уьша. Буьргах ловзуьтуш, уьдуьтуш, кхисдолуьтуш,
пластелинехь х1умнаш йойтуш, рисовать дойтуш,.Т1акха цуьн хьекъалла мял ду
хьовсу уьшша. Польски кодекс т1яьхь ма йаздара , беро 7 шо кхяч доллаъ делла
18 шо кхаччалца деша деза.
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2. Польски образований къеп.
Польски образованин къеп йукъе йохуш йу: Берий беш, ишкола, гимназий,
лицей, артистан ишколаш кхинаш а. Чаькх йаха декхар дерш берий беш, ишкол
ткъа гимназий йу. Публични ишколаш иштанехьа йу, царах ахча далла ца деза.

pl

И школ ( I-VI класс )

or
g.

Ялх шарахь доьшуш йолу ишкол, кхуз кхаъ йитабе екъна йу. Хьалхара йитаб
йукъе кхоъ класс йог1у I класс – III класс.

.m
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Цу кхаъ шер йукъе йохуш комплексан дешар ду. И дешар, цхьан дешархос
х1оттош хуьллу, иза цера классан руководитель лору. Цу чохь, директоро шен
оьш аьла хетахь кхиъ урокаш т1елуш хуьллу. Кхеч кам мотт, йа дег1ан оьшу
гимнастик. Пхиълох классер дуьна, дегар ненегар пурбанца доьзалла йукъехь
дахар 1амош урок йукъе йокху. Дасий нанасий шайн ца лаахь пурба ца далла
бакъо йу. Йалг1олх классехь, дешархош экзамин йаззо еза, шайн х1ицалц
хьехнарг д1а муг1а ляьцна хьовсуш. И экзаминэязич бай, и ишкол чаькх йаькхин
ца лора. И экзамин апреляхь язош хуьллу, эцуьнна ши дакъа йу. Хьалхар декъ
йуккъахь польски мотт а матиматик а йу, шолох дакъан чохь кхеч мехкан мотт
хуьллу. Дешархочо шен хоржу кхеча мехка мотт, шай ишколехь хьоьхуш болу,
ишта уьш тайп тайпан хуьллу: английски мотт, немцо мотт, испански мотт,
француски мотт, италийн мотт. Экзамин куьгц язош хуьллу. Шеца дешархочо
1аьржа шекъа долу ручк бай йа мегаш дац. Нагахь санна цхьа бахьан хьалхаъ
дяьлла, апреляхь цуьн йаз йойл ца хиллехь, цо иза июнехь йазо бакъо йу.
И экзамин Центральны Экзаминан Комиссис хоттош йу. Шиэ экзамин цхьан
йахош хуьллу. Хьалхар дакъа 80 минотяхь, шолог1 дакъа 45 минотяхь. Цу шинна
декъа йукъехь сада1 хан ло.

w

Ишта Экзаминш йола йалле, дай наний кхойкхи дерг доцург цярга дуьцу.
Экзаминехь калькуляторш а телефонаш а лело магин дац.

w

w

Могшалла аьшна болу дешархош а хьекъалца могшалла йоцуш болу
дешархошна а ткъа 94 устав йукъехь ма йаздар кхеч махкар дешархошна , цера
хааме хьаьжина кечош хуьллу и экзаминаш. Ишта йолу экзаминашах лаьцна,
хьалхе дуьна дерг доцург хоитш хуьллу. Ишта, eшарци, кхетарци халонаш лоуш
болу дешархошна а хуьллу ишта экзаминаш кечош.
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ГИМНАЗИЙ (I-III класс)
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pl

Ишкол чакх якхинчулл т1яхьа, беро кхидахь гимназяхь доьшу. Гимназяхь
доьшуш болу дешархоши 13-16 шо хуьллу. Гимназяхь общий образовани йу.
Цигара предметаш: математика, кхеча мехка меттанаш, илли 1амор, рисование,
физик, хими, биологи, географи, информатик, физкультури. Дай наной пурбанца
доьзалла йукъера дахар 1амош предметаъ хуьллу, амма цига ца лела мега, дай
нани реза дацахьа. Керист Дин 1амош предмет а хуьллу гимназяхь. Циг лелаш
доце берашна, этик 1амош урок йа еза ишколан директоро. Гимназий чакх
йокхуш экзамин йазо еза. Иза 3 классехь апрель баттахь йазо еза. Х1ора шарахь
экзамин де билгал докхуш ерг Центральный Экзаминан Комисси директор ву.
Экзамин шин декъе екъна йу. Шиэ дакъа йазош ерг йу. Гуманистичноматематический-природный, ткъа кхиъ кхеч мехка мотт. Экзамин йазин дяхна
долу оценкаш, гимназий чаькх йакхарх доьзна дац, амма лицей харжар доьзна
ду цу оценкех. И экзамин апреляхь йазо йиш ца хилчо июнехь йазо езаш йу иза.
Х1ор экзамини дакъа кхеч динахь хуьллу. Гуманистично-математическиприродный 150 минотехь йаза йо. Польский метти математическийниги
х1ораниг 90 минотехь йаза йо, ткъа историй, природий, кхеч меттаниги
х1ораниг 60 минотехь йаза йо. Центральный Экзаминан Комиссис ма аллар,
экзамине вог1уш, 1аьржа щекъа долу ручки бай шецани йа магин дац.
Математик йазош хенахь щеца лунейкш йа мега. Телефоншаъ шецан хилира
магина дац. Польский бахархой боцучарна 2015/2016 шаршкахь цхьацца
аттонаш йу йукъе йог1уш. Мотт во хууш болу дешархошна магина ду, шай мотт
хаар локхале хьаьжинна нийс йина экзамин йазйа.

.m

Гимназийл т1яьхь йокхуш йолу ишколаш

Профессийн ишкола -2 шарелла к1езга ца доьшу, амма 3 шарелла
дукхаъ ца доьшу. Из яькхин чулла т1яьхьа экзамин йаза йо. Экзаминаш
дика д1аелчи диплом ло, ахь хяьржан йолу профессиг хьаьжна.

w

•

w

•

3 шарахь деш дезаш йолу лицеяш. Матура олу экзамин йазин чулла
т1яьхьа кера кехат ло, аишкола чакх яькхна аьлла.
4 шарахь деша дезаш йолу текникумша, чаькх яькхин чулла т1яьхьа
матура у олу экзамин йазо еза, т1акха кера диплом ло профессиг
хьяьжна.

•

Лицеял т1яьхьа йокхуш йолу ишкола. Цигахь 2,5 шарелла к1езга
доьшуш ца хуьллу. Из чакх йяькхчи средний образований йу оли кехат
ло экзаминш йазича.

w

•
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•

3 шарахь деша дезаш йолу ишкола, к1езиг хьекъална а могшаллна
а аьшна болуч дешархошнаи ишкола чаькх йяькхчи, балхан пайдехь бу
аьлла кера кехат луш хуьллу.

or
g.

pl

Лакхахь йазина йолу чараха цхьа ишкол йяькхчи, средний образований йу аьлла
лору. Матура экзамин йазича дяхна доку оценкшега хьаьжна университет
харжало. Университет хоржа дешархочо д1а елла хилла еза: 4 йазош йолу
экзамин ткъа 1 устный экзамин йу. Устныйчарна йукъерадекхар доюуш ериш
польский метта (локхалла къастина йоцу), кхеча мехка метта (локхалла къастина
йоцу). Декхар долу йазош йолу экзаминаш: польский метта (атта локхалла),
математики(атта локхалла), кхеча мехка метта (атта локхалла), ша хяьржан
предметан (атта локхалла).
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Экзаминш дик д1аъ ел кера кехат делл хилита, 30% нийс йазо еза х1ора
предмет. Ша хяьржина йолу предметан билгал йяькхна оценк йац. Меттац хало
йолу дешархос, ше мотт хааре терра нийс йин экзамин йазо магин ду. Царна
атто хуьллу, цаьрга словарь лела йойту, т1акха эшахь кхиъ хан т1елуш хуьллу.
10 сентябрь кхачале, Центральный Экзаминан Комиссин директорс хаам беш
хуьллу, аттонашах лаьцна а, мац х1у экзамин хир йу аьлла а.

3. Бера ишколе муг1а д1адазо деза?
Польский ишколшкахь «зонирование» йу. И х1у бохаг ду?

w

w

.m

Х1ора вахархо Польшехь ше адресе регистраци йин ву. Х1ор райони ишколан
директоршег цу районехь 1аш долу бери списк ло. Нагахь санна кхеч махкар
берш, йа польский берш цу районехь регистраци йин дацахь, дас нанас
директорег шай бер цу список йукъе йаз де ала бакъо йу. Цхьац йолу хенахь,
заявление йазич тоьъш хуьл, амма директора шен лаахь, бер чохь 1аш дол
х1усам йу аьла кехат да олу. Нагахь санна бераш лагеряхь 1аш делахь
цу районехь, уьшаъ кхи бераш санна шай районный ишколе дг1аоьцуш хуьллу.

w

Ишколера кехат.
Ера ишколе дг1адазича, цунна кехат ло, ишколи данныш а оц бери данныш
а т1яхь йолуш. Шо чакх мос делла т1е печать тухуш лорш хуьллу иза. Беро
ишкол хийцахь цунна кехат а хийца деза, иза д1айаьцца йолу ишколяхь.
30 сентябрь дуьнца лоруш ду и кехат. И кехат долу , г1алахь д1айс лелабилеташ
6

а, музей билеташ а , кино билеташ а эха меха хуьллу. И кехат цо шеца лело
дезаш ду гуттура.

4. Бера ишколе дазош оьшуш долу кехаташ.

or
g.

pl

Берий бошмашка ишколшка, артистан ишколшка кхеч махкар бераш, польский
бераш санна д1айазош хуьллу. II-VI классашка, гимназишка, кхеч ишколашка
бера д1айазош хенахь оьшу:

Кхеч махкахь ишколе лялла аьлла кехат, польский матте дякхин хилла
деза и кехат.

•
•

Кхеч махкахь мял дяьшна, мас класс чакх йаькхна аьлла кехат.

le
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•

Ц1ац1а и кехатш доцуш, иштхенахь, директоров къамелдич д1аоьцуш
хуьллу и бера ишколе. Масс класс яькхин аьлла кехат дацахь, и бера
ше хене хьаьжан, йа цхьа класс лахар дог1уьтуш хуьлла.
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5. Дополнительно польский мотт 1амор.

w

w

.m

Польский мотт ца хуъш долу берана, нагахь санна цунна мотт ца хааро
и дешарна т1яьхь диситахь, цунна дополнительно польский мотт 1амабо.
И мотт ше районер юкъарлис хьажош хуьлла. К1ирнах 2 сахьтехь лелла деза
и бера мотт 1амба. Нагахь саннаи ишколехь цхьа баал балахь, дас нанас уггаре
хьалх хьехархочуьнга хаам ба беза. Бера ишколийна реза дацахь, йа беран
ишколе лела ца лаахь уггаре хьалха ишколехь г1о лаха деза. Классный
руководитель шега х1у дало хьожар йу, нагахь санна оьша аьлла хетахь, егаъ
г1о доьхар ду. Нагахь санна руководитель х1уммаъ ца дахь, дай нани шяьша
директор т1е даг1а мегар ду, амма цоъ х1уммаъ ца дахь, де нена бакъо
йу районный поликлиникехь психологический-педагогичес кий г1о лаха.

w

Польский мотт санна, дополнительно кхи урокаш луш хуьллу кхеч махкар
берана, уьш эшахь.

6. Беро садо1а а ишколан календарь а.
Х1ора ишколехь берашна садо1а чоь йу. Цу чу бераш урокаш йола ялле, йа уьш
чаькх йоьвлчи чу доьлху. Дай наний т1яхь дале цу чохь хуьллуаш. Циг чохь, цара
7

шай урокаш йу, ловзаъ ловзу, ешаъ йоьшу, рисовать до. И чоь 7:00 дялчи
хьайоьллу, ткъа 17:00 дялчи дг1акъовлу.
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Польский ишколан шо 1 сентябряхь ла ло, ткъа июнь чаькх болш чаькх долу.
Июлехьий августехьий бераш ц1а хоьцу. Нагахь санна 1 сентябрь выходнойш
делахь, керла шо хьалхарчу понедельникехь ло. Хьалхарчу дунахь шо дола
деличи, перекличка хуьллу, х1ора хьехархо ше дешархошцана-шай класс
чу йоьди, хиндерг доцуг дуьцуш хуьллу. Урокаш оршот-п1ерскана де хуьллу.
Субботехьи, к1ирандийнахьи бераш садо1ш хуьллу. 1уьйран 8:00 дяьлчи
урокаш йолало. Цхьацца ишколшкахь 2 смена хуьллу. Шолох смена 12:00
йолало. Шо 2 четверте декъна ду. Хьалхара четверть январехь чаькх долу.
Дешархошна оценкаш хитта дохьалхарчу четвертина массо предметан. 1яьн
каникулша 2 к1ирнах ляьтта. Январь йукъе бялч йолалой, февраль чаькх
болшхена чаькх йовлу. Х1ора районно разный деношкахь йо каникулша, амма
беттанаш уьзар хуьллу. Каникулша Министерство Образования еш йу. Шолог1
четверть, шо чаькх долчхенахь чакх долу июнехь. Оценкаш дин шаран массу
предметан д1ахиттадо. Уьшаъ Тоьшалла т1е хиттадо.
Тоьшалла- иза шо чаькх долш оценкш т1е хитадеш долу кехат ду. Чаькх йяькхин
йолу класс а хуьллу цу т1е йазина.

7. Польшера мукъа денош
1 январь – керла шо

6 январь – кхаъ паччахьи дезде

.m

Керста марханаш – хьалхара де( де хийцалуш хуьллу)

w

Мархан понедельник – шолг1а мархан де

w

1 май – белха дезде

w

3 май – 3 май дезде
Кестан дезде –(хийцалуш хуьллу де, июнехь цхьан четвергехь)
15 август –Марьям стигал йиган дезде
1ноябрь – Массо безчера дезде
11ноябрь- Независимость дезде

8

25 Декабрь – Рождество олу хьалхара де
26 Декабрь – Рождество олу шолог1 де
Пасха (марханаш) – и де х1ора шарахь хийцалуш ду, амма гуттура 22 апреляни
25 апреляни йукъехь нийслуш а ду.

le
ni
e.

or
g.

pl

Ишколаш цу деношкахь ч1яьг1на хуьллу. 1яьн каникулшкахьа, ишколаш йа кхеч
культурный г1ишлошкахь берашна ловзарш кечдо. Оц проектеха «Г1алар 1а»
олу. Аьхкаъ т1яьхь хуьллу ишт проект цунаха «Г1алар аьхке» олу. Ишта ловзарш
мял ду, бершка хьивсуш педагогаш хуьллу. Динахь йаъх1умаъ хуьллу царна. Оцшин проектяхь 1ай йа аьхка бераш иштанехьа киношки, музейшки, театаршки,
ша т1е хахкбали буьгу.
Ишт йолу проект йукъе ма елин, бера д1айазда деза, меттаг хачийта. Уьш
д1адазош ишколехь хуьллу. Нагахь санна беро доьшуш йолу ишколехь
и проект еш ца хиллахь, уьш мичахь йо аьлла хаам ба декхар ду.

ul
tio
ca

Берий, 1ай каникулш йа дезденош ца хуьллу, амма июлехьий августехьий
цхьайол бошмаш бай ан ца хуьллу. Публичный ишколаш иштанехьа йу, амма
цхьац долу х1умана нагахь жим ахч дахь дезаш хенаш хуьлу.

w

w

w

.m

Хьалха книгаш дас нанас оьцу хуьлу, амма х1инцаишколаш шаьш луш хуьллу
уьш. Шо чакхлчи книгаш йуг1 д1айала еза, х1унд аьлчи уьш, кхиъ кхаъ шаре
йаг1а езаш хуьллу. 2017 шарахь дуьна ишколашкахь а гимназишкахь а книгаш
иштанехьа хира йолуш йу. Кхидахь йолу оьшуш йолу х1умнаш дасий нансий
шяьш эца: тетрадиш, къоламаш, ручкнаш. Столовый чур йаъх1умнах ахча цхьа
бутт хьалха д1адала деза. Нагахь санна бера цхьа бахьан хьалхаъ дялла, ишколе
ца дог1уш хан ер йаллахь, дас нанас ишколехь хаит деза, т1акха, оц беро йуг1
баттахь йаъх1ымнах ахча к1езго лура ду. Столовый чура йаъх1ум цаезахь, беро
шецан шен кхалу мали х1ум йа мега. Бера ишколяхь страховк йина хуьллу.
И страховка 24 сахьтяхь дийнахь лорушНагахь санна бера ишколехь лазадахь,
цуьн чоьвне хьаьжина цунна ахча дла, амма больницашкахь лечени иштанехьа
ца йойта цо. Экскурсишках нанас ахчс шяьш дала деза. Беран лаахь дохит,
ца лаахь даг1 ца деза. Дешархой шарахь моситтаз театреъ, киноъ, музейшкаъ
буьгу. Бяццира ишкола олуш цхьа проект хуьлу. Бяццар ишкола- иза массех
динахь кхеч г1алахь экскурси йар ду. Хьуьнах йа лямнашкаъ буьгу уьш. Ден
ненан совет олче ахч дала дза дас банас наггахь, шайг даллучул. Цхьа хилчи,
йа цхьа даздар хилчи оц ахчанах до цара. Дас нанас шайн ахчанца г1о де аьлла
кехатш чу далла йиш йу opieka społeczna олш йолу организаци. Цара столовый
чохь йаъх1умнаха ахча д1алуш хуьллу, ткъа ден ненан меттана книгаш оьциъ
г1о деш хуьллу.
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8. Дин 1амдар

or
g.

pl

Польшехь ишколашкахь керист дин 1амош хуьллу. Цу урокашка ца лялчиъ мега.
Дин 1амда цалелаш долу берашна этика урок еш хуьллу. Дин 1амда уроке
лоьлитш дацхь, хьалхе ишколехь хаит деза. Этик 1амош хилч йа керист дин
1амош хилч группу йукъехь уггаре к1езиг 7 бер хилла деза. Этикахи дин
1амдархи хиттин долу оценкша, вукх оценкшах д1атухуш хуьллу. Беро дин кхеч
меттехь 1амош делахьаъ, цигахь хиттин долу оценкшаъ тухуш хуьллу вукхарах
д1а.

le
ni
e.

Керист марханаш т1екхачале, дин 1амош долу бераш 3 динахь церкве лелаш
хуьллу. Циг ца лелаш долу бераш садо1у чоьнчу лела деза.

9. Психологический педагогический поликлиникехь х1у г1о до?

w

w

w

.m

ul
tio
ca

Нагахь санна, классан руководителям беряьхь цхьа баал хаалахь, иза сихха г1о
дан хьажа еза. Ишколяхь беран г1о дяш бераш педагоги, психологи йу.
Психологана чунна баал сихо, эткъа оц хьоле и бера далина долу бахьан а хуар
ду. Дукхахь йолуч меттигашкахь беро меттаг хицич, йа мохк хицич, мотт ца хууш
хилчи хуьллу, х1унд аьлчи керлачу меттяхь бера д1аие ца кхуьу. Ц1ац1а дени
нани, ткъа ишколера хьехархошни бера во лела моьтту, цо аьллаг до моьтту,
амма цигахь кхи бахьан хуьллу. Цундела, цу х1уммана терго йа еза. Кхеч ка бера
деша даг1итчи, цу бери кхи культура хуьллу, кхи г1илкхаш хуьллу, т1къа
ша хьакхяч меттехь кхеч кепар хилчи, беран стресс хуьллу. Шен ца довзаре
терра, ша муг1а лела деза ца хаа берана. Дешархо дешарна т1яхь кхуьуш вацахь
цунна дополнительно урокаш луш хуьллу. Дополнительный занятиш берана,
ша доьшуш долу ишколяхь луш хуьллу, амма 5 сахьтялла дукха цало цхьан
берана. Министр Образования ма аллар 30 апрель 2013 шарахь дуьна
ишколашкахь а, берий бошмашкахь а кхеч образованийн г1ишлошкахь
а, дешархочунгахь бала белахь и х1у дуъ хьоьвсанна, цунна г1о да декхар долуш
бу педагогша а психологша а. Кхеч махкара бера польский ишколе деша деъчи,
хьехархошна а психологшна а дик хьовса безаш болха хуьллу иза. Атта х1умма
дац иза, беранна а йа ишколина а. К1езиг мотт хууш долу берана, йа мотт
ца хууш долу берана, психологически анализаш ешчхенахь хабарш ца дуьцуш,
куьгаш цани гайтаъ гойтуш къамел хилл деза, цунах „невербальная
комунникация“ олу. Наггахь, дешархочунна мотт хууш переводчик валахь, иза
валош хуьллу и анализаш луш хенахьа. Бери хьолана т1яьхь сих мял кхииъ сих
г1о дало цу беранна. Цун оьшуш йолу терапия хоржуш атта хуьллу. Уггаре
коьртнаг дешархочунна хьехархо ву, х1унд аьлчи, цунна сихха го берегахь цхьа
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баала белахьа, амма дасий нансий а ч1ог1а терго йа еза ше берана. Цун оьшуш
йолу анализаш шен шен хенахь д1аълуш, психологан т1е кхила веза шай
доьзаллахо. Цхьа х1умма шайна туса делчи, сихха, классан руководителега хаам
ба беза, деци ненци къамел дичиъ дукхах долу х1умана т1яхь кхуьу психологаш.

pl

10. Межкультурный г1оьнча.

ul
tio
ca

le
ni
e.

or
g.

Уггаре ч1ог1а берана ниц1а беш дерг, мотт к1езиг хаар, йа из ца хаар ду. Кхеч
берашха д1ауьш, ткъа доьшуш ч1ог1а ниц1 хуьллу царна. Кхеч махкар далина
долу берашна атта хиллита цхьайолу ишколаш, межкультурный г1оьнча
кхойкху. Иза мила ву? Иза оц бери мотт хууш, г1илкхаш хууш, цуьнна мохк
боьвзуш адам ду. Г1оьнча урокашка вог1у берана перевод йа, т1къа
психологический педагогический анализаш лушхенахьаа иза вог1уш хуьллу.
Межкультурный г1оьнчаса, кхеч махкара берий классера берашна цунах ляьцна
х1умма дуьцу, ткъа хьехархошна а атта хуьллу (Уст. Образования. Арт.
94 а, п.4а). Межкультурный г1оьчаса берана мотт а 1ама бо, ткъа цуьнцани
садо1а чоьнчохь урокаш еш г1о до. Межкультурный г1оьнчаса берий дений
нанний а хьехархошна а йукъе лелаш хуьллу. Уьша г1овше кхета г1о деш хуьллу
иза. Нагахь санна г1оьнча урокашкахь кхи оьшуш вацахь, урокаш чакх йоьвлчаи
оьшачунна хьожу иза. Массо ишколашкахь ца хуьллу ишта межкультурный
г1оьнча, амма ишколо шайн иштаниг эшахь, вайта оли кехатш автономе чулуш
хуьллу.

.m

11. Librus оценкаш.

w

w

w

Оценкаш берана, ишколяьхь дешарни ткъа цигахь цуьнна леларни дохкуш
хуьлла. Шо долалучхенахь, хьехархош дуьцуш хуьллу, муьлох оценкаш х1у дичи
дохку оли. Дукхах йолу ишколаш электронный журнал лела до. Цу журналац
гуттура атта ду, бери оценкашка хьажало, цуьн собраниш, цуьн контрольныш
шаериг йазина хуьллу цу журнал т1ехьа. Оц журналега хьажа логин а пароль
а оьшу. Иза логин а пароль а ишколяхь луш хуьллу, хьехархочуьнга ала мега
ткъа чохь ехаъ мега уьша. Уьш хьахилчи, пароль шайн луарг хийцало. Дай нани
шай телефон чохь хьовсало цу журналега. Оц системах Librus олу. I-III
классашкахь оценкаш йазош хуьллу дешнашцана. Ишта оценкаш, берана мялла
х1у хаа гойту, ткъа цо кхиъ мял т1е 1амда деза а гойту. Ишт оценкаш та1зар
еш дохкуш ца хуьллу. Йазош долу оценкаш х1оруш ду:
(6) т1ях дика
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(5) ч1ог1а дика
(4) дика
(3) тоьар долуш

pl

(2) мегар долуш

or
g.

(1) ч1ог1а во

Т1ях дика – т1ях дика хууш волу дешархочунна хоттош хуьллу. Ишта волу,
хьехархочо шена хьоьхуш дериг хууш хуьллу.

le
ni
e.

Ч1ог1а дика – ч1ог1а дика хууш волу чунна хотта доьи оценка, шена хьехархочо
хьоьхуш дерг, ч1ог1 дика д1алоцуш а, ткъа ша цу программиц болх ба хууш
а хилла веза.
Дика – дешархо дика д1алоцуш хилла веза шена хьоьхуш дериг, ткъа т1е
ца тоьуш дерг 1амош хиллаъ веза.

ul
tio
ca

Тоьар долуш – тоьар долуш оценка докхуш вериг шена хьоьхуш дерг баш дик
д1цуш хуьллу.
Мегар долуш – мегар долуш оценка докхуш вериг дешарна т1яхь кхуьуш вац.
Ч1ог1а во – ч1ог1а во оценк докхуш вериг цхьа х1ума д1алоцуш вац, ткъа
хьекъална т1яхь вуьсуш ву.

w

.m

Берана ешарни, йазорни, дагардарни а дохку. Физкультурини, рисованини,
илли 1амдарни оценкаш хиточхенахь, беран деш лааре хьовсу, цо мялла
г1ора дойъу а хьовсу. Ишколяхь леларна оценкаш дохкучхенахь, бера муг1а
лела хьовсу ткъа и урокашка мялла лела а хьовсу.

w

Леларна дохкуш долу оценкаш:

w

Образцовый, ч1ог1а дика, дика, нийса, во, ч1ог1а во.
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12. Формуляран масал.

Usprawiedliwienie nieobecności

le
ni
e.

or
g.

pl

a. Бера ишколяхь ца хиллар бакъдара.
Дехар ду ишколяхь ца хиллар акъдара сан
йо1/к1…………………………………………………………(ц1е, фамили)
дешархо*класс……….,динахь/деношкахь…………………………цамгара бахьан
долуш/лоьра т1яхь хиллар/анализаш луш хиллара/доьзалла бахьан долуш.
…………………………….(г1ала, де)
Де, ненан куьг йаздар
………………………..
*Цаоьшарг д1айъа

Uprzejmie proszę o usprawiedliwienie nieobecności

mojego syna/mojej córki* ……………………………………………………..………. (imię, nazwisko),

ul
tio
ca

ucznia/uczennicy* klasy ………., w dniu/dniach* ………………………………………….
z powodu choroby/wizyty u lekarza/badań/ powodów rodzinnych*.
…………………………………..…(miejscowość, data)

……………………………………..(podpis rodzica/opiekuna prawnego*)

w

w

w

.m

*Niepotrzebne skreślić
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Zwolnienie z lekcji

le
ni
e.

Uprzejmie proszę o zwolnienie z zajęć lekcyjnych

or
g.

pl

b. Ишколера бера ц1ахь дитар
Дехар ду ишколера ц1ахь вита/йита сан к1ант/йо1 …………………………………………….
(ц1е, фамили)
дешархо* класс…………. Динахь……………………сахьт……..……..(г1ала, де)
………………………………….
Де, ненан куьг йаздара .
………………………………
*Цаоьшург д1адайъа

mojego syna/mojej córki* ……………………………………………………..………. (imię, nazwisko),
ucznia/uczennicy* klasy ………., w dniu………….. o godz. ……………

z powodu choroby/wizyty u lekarza/badań/ powodów rodzinnych*.

ul
tio
ca

…………………………………..…(miejscowość, data)

……………………………………..(podpis rodzica/opiekuna prawnego*)

w

w

w

.m

*Niepotrzebne skreślić
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pl

c. Дин 1амош урокера бера ц1ахь дитар
Дехар ду дин 1амош йолу урокера мокъа вакха/йакха сан йо1/к1ант
……………………………………..(ц1е, фамили) дешархо*…………………………..(г1ала, де)
Де нена куьг йаздара
……………………………………
*Цаоьшарг д1адайъа

Uprzejmie proszę o zwolnienie z zajęć religii

or
g.

Zwolnienie z zajęć religii

ucznia/uczennicy* klasy ……….

le
ni
e.

mojego syna/mojej córki* ……………………………………………………..………. (imię, nazwisko),

…………………………………..…(miejscowość, data)

……………………………………..(podpis rodzica/opiekuna prawnego*)

ul
tio
ca

*Niepotrzebne skreślić

.m

d. Бера спортивный соревнованишка даита пурба.
Аса пурба ло, сан йо1/к1ант…………………………….. (ц1е, фамили)
дешархо*………………………………….. класс. …………………… спортивный
соревнованишка динахь. …………………………….ткъа пурба ло/ ца ло ша а ц1а
даг1ита.
Де нена куьг йаздара
……………………………………
*Цаоьшарг д1адайъа

w

Oświadczenie (zgoda na udział w zawodach sportowych)

w

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego syna/mojej córki*

w

……………………………………………………..………. (imię, nazwisko),

ucznia/uczennicy* klasy ……….
w zawodach sportowych w dniu ………………………………oraz zezwalam / nie zezwalam*
na samodzielny powrót do domu.

*Niepotrzebne skreślić
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e. Дехаш долу адрессан справка
Аса тоьшалла до, куьг йазина волу/йолу. …………………………..(ц1е, фамили) вина
волу/йолу.……………......(г1ала, де)
Йазийна долуч адресехь 1аш ву/йу аьлла. Урам ……………………..ц1ин номер.
………….квартиру номер. …………….г1ала. …………………….почтан код……………

or
g.

pl

Аса тоьшалла до, лакхахь йазинарг бакъ ду аьлла. Харцнарг дицич х1у та1зар
дог1у хууш ву/йу аьлла.
*Адам 1аш долу меттаг и адам и адам т1яьхьлонахь 1ийра долу меттаг йу.
(Арт. 25 Обществан Кодекс)
Oświadczenie o miejscu zamieszkania*

le
ni
e.

Oświadczam, że ja niżej podpisany/podpisana

....................................................................................(nazwisko i imię)

ul
tio
ca

urodzony/urodzona: .....................................................................................................
(data i miejsce urodzenia)
Zamieszkuję pod wskazanym poniżej adresem:

Ulica ........................................................................... nr domu ..................... nr lokalu
.......... miejscowość ................................................. kod pocztowy .........................

w

w

w

.m

Oświadczam, że przedłożone przeze mnie powyższe informacje są zgodne ze
stanem faktycznym. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia

...................................................
Data i podpis składającego
oświadczenie

*Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której ta osoba
przebywa z zamiarem stałego pobytu (art. 25 Kodeksu Cywilnego).
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