
Szkoła w Polsce i Hiszpanii

Escuela en Polonia y España
porównanie wykonane przez uczestników 
projektu POWER - Międzynarodowa Mobilność 
Uczniów

comparación realizada por los participantes en 
el proyecto POWER - Movilidad Internacional de 
Estudiantes



System edukacji / Sistema educativo

- Szkoła podstawowa - 8 lat
- Szkoła ponadpodstawowa 

- Liceum - 4 lata
- Technikum - 5 lat
- Szkoła branżowa - 3 lata

- Escuela primaria - 8 años
- Escuela secundaria 

- Escuela secundaria - 4 años
- Escuela técnica - 5 años
- Escuela de Comercio - 3 años

- Escuela primaria - 6 años
- Escuela secundaria (ESO) - 4 años
- Bachillerato - 2 años

- Szkoła podstawowa - 6 lat
- Szkoła średnia (ESO) - 4 lata
- Matura - 2 lata



Obowiązek edukacji / Educación obligatoria

W Polsce trzeba uczyć się do osiągnięcia 
18. roku życia

En Polonia hay que estudiar hasta los 18 
años

W Hiszpanii trzeba uczyć się do 16. roku 
życia.

En España hay que estudiar hasta los 16 
años 



Edukacja domowa / Educación en casa

W Polsce edukacja domowa jest możliwa - 
dzieci uczą się w domu, a na koniec 
semestru muszą zdać egzaminy w szkole.

En Polonia, la educación en casa es posible: 
los niños estudian en casa y al final del 
semestre tienen que pasar los exámenes en 
la escuela.

W Hiszpanii edukacja domowa nie jest 
możliwa. Wszystkie dzieci muszą chodzić do 
szkoły.

En España, la educación en casa no es 
posible. Todos los niños deben ir a la 
escuela.



Powtarzanie klasy / Repetir curso

W Polsce można powtarzać klasę w dwóch 
przypadkach:

- kiedy uczeń nie ma 50% obecności na 
lekcjach

- kiedy nie zdał wszystkich obowiązkowych 
przedmiotów i nie otrzymał promocji

En Polonia es necesario repetir curso en dos casos:

- cuando un alumno no tiene el 50% de 
asistencia a las clases

- cuando un alumno no ha superado todas las 
asignaturas obligatorias y no ha sido 
promocionado

W Hiszpanii trzeba powtarzać klasę, kiedy 
uczeń nie dostał pozytywnej oceny z 3 
przedmiotów.

En España es necesario repetir curso 
cuando un alumno no aprueba 3 
asignaturas o más.



Patroni naszych szkół / Patrones de 
nuestras escuelas

Patronem naszej Społecznej Szkoły 
Podstawowej nr 7 jest ks. prof. Józef 
Tischner - wybitny filozof.

El patrón de nuestra Escuela Primaria 
Comunitaria nº 7 es el Rev. Prof. Józef 
Tischner, un eminente filósofo.

Szkoła w Hiszpanii, w której mieliśmy 
szansę spędzić tydzień, nosi imię jej 
założyciela - Ginera de los Rios - ważnego 
pedagog i filozof.

La escuela en España donde tuvimos la 
oportunidad de pasar una semana lleva el 
nombre de su fundador, Giner de los Ríos - 
Un importante pedagogo y filósofo.



Ilu uczniów uczy się w klasach? / ¿Cuántos 
alumnos hay por clase?

W naszej szkole klasy nie mają zazwyczaj 
więcej niż 20 uczniów, chociaż w innych 
szkołach ta liczba może być większa - 
nawet 30 osób.

En nuestra escuela, las clases no suelen 
tener más de 20 alumnos, aunque en otras 
escuelas este número puede ser mayor, 
incluso 30.

W Hiszpanii klasy liczą średnio 25-30 
uczniów.

En España, las clases tienen un tamaño 
medio de 25-30 alumnos.



Jak długo trwają lekcje? / ¿Cuánto duran las 
clases?

W Polsce wszystko zależy od klasy i ilości 
lekcji. Zazwyczaj jednak wszyscy zaczynają 
o godzinie 8.00, a kończą ok. godz. 14-16. 

En Polonia todo depende de la clase y del 
número de lecciones. Pero normalmente 
todo el mundo empieza a las 8.00 horas y 
termina alrededor de las 14.00 horas. 

W Colegio Giner de los Rios klasy zaczynają 
lekcje w różnych godzinach od 8:00 do 
9.30. Wszyscy jednak kończą o godzinie 
14.30.

En el Colegio Giner de los Ríos, las clases 
comienzan a diferentes horas, desde las 
8:00 hasta las 9:30. Sin embargo, todos 
terminan a las 14:30.



Ile minut trwa godzina lekcyjna? / ¿Cuántos 
minutos dura una lección?

W Polsce godzina lekcyjna trwa 45 minut. 
Pomiędzy lekcjami są przerwy trwające od 
5 do 20 minut.

En Polonia una clase dura 45 minutos. Entre 
las clases hay descansos de 5 a 20 minutos.

W Colegio Giner de los Rios lekcje trwają 
60 minut. Są połączone w bloki po 3 
godziny. Po tym czasie jest 30-minutowa 
przerwa.

En el Colegio Giner de los Ríos las clases 
duran 60 minutos. Se combinan en bloques 
de 3 horas. Después de este tiempo hay un 
descanso de 30 minutos.



Jakie przedmioty odbywają się w grupach? / 
¿Qué asignaturas se imparten en grupo?

W grupach odbywają się języki, 
informatyka, a także w-f - chłopcy i 
dziewczyny mają go oddzielnie. W naszej 
szkole dodatkowo jest podobny podział na 
religii i etyce w starszych klasach.

Los idiomas, la informática y también la 
educación física se imparten en grupo: los 
chicos y las chicas lo tienen por separado. 
Además, nuestra escuela tiene una división 
similar para la religión y la ética en los 
grados superiores.

W Colegio Giner de los Rios w grupach 
prowadzone są niektóre lekcje - takie, które 
można wybrać, na które się chodzi np. 
religia lub etyka, niemiecki lub języki obce.

En el Colegio Giner de los Ríos se imparten 
algunas clases en grupo, clases optativas 
como religión o ética, alemán o lenguas 
extranjeras.



Jakich przedmiotów uczymy się w 7-8 
klasie? / ¿Qué asignaturas aprendemos en 
7º-8º?

– język polski / polaco
- matematyka / matemáticas
- biologia / biología
- chemia / química
- fizyka / física
- geografia / geografía
- j. angielski / inglés
- j. niemiecki lub hiszpański / alemán o español
- muzyka / música
- plastyka /plástica
- wychowanie fizyczne / educación física
- religia lub etyka / religión o ética

- język hiszpański / lengua
- matematyka / matemáticas
- biologia / biología
- chemia / química
- fizyka / física
- geografia / geografía
- j. angielski / inglés
- j. niemiecki lub robotyka / alemán o robótica
- muzyka / música
- plastyka /plástica
- wychowanie fizyczne / educación física
- religia lub etyka / religión o ética



Zajęcia dodatkowe / Actividades 
extraescolares

W naszej szkole jest bardzo dużo zajęć 
dodatkowych. Można wybrać np. piłkę 
nożną, hiszpański, szachy, informatykę, 
kółko teatralne czy kaligrafię.

Hay muchas actividades extracurriculares 
en nuestra escuela. Por ejemplo, puedes 
elegir fútbol, español, ajedrez, informática, 
club de teatro o caligrafía.

W szkole Colegio Giner de los Rios jest 
także dużo zajęć dodatkowych, np chiński, 
angielski, robotyka, piłka halowa siatkówka 
i wiele innych.

El Colegio Giner de los Ríos también tiene 
muchas actividades extraescolares, como 
chino, inglés, robótica, voleibol y muchas 
más.



System oceniania / Sistema de evaluación

W Polsce uczniowie są oceniani w skali od 
1 do 6, gdzie 1 to stopień niedostateczny, a 
6 - celujący.

En Polonia, los alumnos son calificados en 
una escala del 1 al 6, donde el 1 es un 
suspenso y el 6 un excelente.

W Hiszpanii oceny są od 0 do 10, gdzie 0 to 
najgorsza ocena, a 10 najlepsza.

En España, las calificaciones van de 0 a 10, 
donde 0 es la peor calificación y 10 la 
mejor.



Zadania domowe / Los deberes

W Polsce nauczyciele zadają prace 
domowe, ale często panuje zasada, żeby nie 
robić tego na weekendy.

En Polonia, los profesores dan deberes, 
pero suele haber una norma de no hacerlo 
los fines de semana.

W Hiszpanii są też prace domowe. Czasami 
nawet dużo.

En España también hay tareas para casa. A 
veces incluso demasiadas.



Mundurki szkolne / Uniformes escolares

W naszej szkole są mundurki, ale uczniowie 
nie noszą ich codziennie, a tylko przy 
specjalnych okazjach

Tenemos uniformes en nuestra escuela, 
pero los alumnos no los llevan todos los 
días, sólo en ocasiones especiales

Są mundurki, ale są one obowiązkowe tylko 
do 6 klasy - potem można, ale nie trzeba ich 
nosić codziennie. Używane są raczej 
podczas świąt czy na specjalne okazje.

Hay uniformes, pero sólo son obligatorios 
hasta 6º curso; después, se puede o no 
llevarlos todos los días. Se utilizan más bien 
durante las fiestas o las ocasiones 
especiales.



Rok szkolny / Año escolar

W Polsce rok szkolny dzieli się na dwa 
semestry, pomiędzy którymi są dwa 
tygodnie ferii.

En Polonia, el año escolar se divide en dos 
semestres con dos semanas de vacaciones 
entre ellos.

W Hiszpanii rok szkolny to 3 trymestry, 
które trwają ok. 3 miesiące. Pomiędzy nimi 
jest tygodniowa przerwa świąteczna lub 
ferie.  

En España, el curso escolar consta de 3 
trimestres que duran aprox. 3 meses. Entre 
medias hay una semana de descanso 
navideño o de vacaciones.  


