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INFORMAȚII PENTRU PĂRINȚI 

 

Dragi părinți,   

 

directorul școlii și personalul Grupului școlar ” Leopoldo II di Lorena” vă mulțumesc  că ați ales școala 

noastră și sunt bucuroși să vă ureze un bun venit. 

Obiectivul nostru comun este dezvoltarea persoală și succesul școlar al fiilor dvs. Pentru împlinirea acestui 

scop este important să luați la cunoștință următoarele: 

 

REGISTRUL ELECTRONIC/ DIGITAL 
 
Este important să utilizați Registrul digital unde veți găsi informații despre situația școlară și disciplinară a  

fiului dvs, absențele, informările profesorilor, informațiiile despre cursurile de recuperare sau de cercetare, 

vizitele didactice și excursiile, ect.   

Pentru a intra pe site-ul  școlii trebuie să accesați www.scuoletoscane.it, să selectați icoana  grupului nostru 

școlar                   și să intrați în contul dvs introducând numele de utilizator și parola pe care Biroul Elevi al 

secretariatul școlii vi le-a furnizat în momentul înscrierii. 

mailto:grta01000v@istruzione.it
mailto:gris00600c@pec.istruzione.it
http://www.scuoletoscane.it/
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Login:    Password:      numele utilizator este compus din numele și prenumele 
elevului  iar parola este data sa de naștere,  de ex: rossipaolo – 07052004. după prima utilizzare, dacă vreți, 
parola poate fi schimbată.  

MANUALELE 
 
Pe prima pagină a site-ului, pe icoana INFO veți găsi informații despre manualele folosite în clasa fiului dvs 
și din octombrie orarul de primiere al profesorilor. Lista manualelor este disponibilă și in toate librariile din 
județ. 
După publicarea avizului pe site-ul școlii, cei care au un venit ISEE mic vor putea cere manualele in 
COMODAT, adică împrumut gratuit.  
Pentru a face această cerere familia va trebui să acceseze site-ul cu propriile date de acces și apoi să intre 

pe :  Studenti  Comodato  Domanda (pe bara de sus).  Apoi se completează toate câmpurile și se 
atașează ISEE din acest an. 

ABSENȚE 
 
Vă amintim că, prin lege, nu se pot face mai mult de 50 de zile de absențe, adica aproximativ 225 de ore. 
Acest număr de absențe poate fi depășit doar pentru motive importante ,  care sunt: certificate medicale 
de boli grave, certificate pentru activități sportive și, pentru elevii străini, călătoria în statele de origine 
pentru motive familiare sau pentru permisul de ședere. 
Pentru acest motiv și în interesul fiilor dvs vă rugăm să: 

 Comunicați școlii eventualul  schimb  de număr de telefon pentru  ambi părinți  

 Controlați frecvent absențele și dacă este necesar vorbiți cu dirigintelel clasei 

 Motivați absențele fiului dvs cu PIN-ul care v-a fost dat la Biroul Elevi al secretariatului școlii sau de 
către responsabilul structurii.   

 Evitați, dacă nu este necesar, intrarea în întârziere și ieșirea anticipată de la școală, în mod special când 
sunt multe lucrări de control sau multe ascultări prevăzute. 

 
EVALUĂRI 

 
Anul școlar este format din 2 părți: un trimestru și 5 luni, iar școala va publica 2 carnete de note cu mediile: 
prima în ianuarie, iar ce-a de-a doua în iunie. În martie se va publica un alt carnet de note pentru a vă putea 
informa asupra evaluărilor profesorilor înainte de rezultatele de la sfârșitul anului școlar. 
Pentru a putea vizualiza carnetul de note trebuie să accesați Agenda →Curriculum Vitae→Pagella 
scolastica. Dacă mediile sunt mai mici de 6, controlați și cursurile de recuperare care i-au fost atribuite și 
subiectele indicate de profesori pentru recuperare. Școala organizează cursuri de recuperare estive pentru 
unele materii. După aceea va trebui susținut un examen. 

 
 
 
 
 



pPPPPPPPROIEHCàVCNàVNùvojvù 

 

 

VIZITE DIDACTICE 
 
Școala organizează deseori în timpul anului vizite didactice, excursii și cursuri de limbă în străinătate. 
Familiile vor fi informate prin intermediul site-ului și va trebui completată o autorizație. 
Elevii care nu vor participa la vizite și excursii, în timpul acestora vor fi prezenți în clasă. 
 

PRACTICA 
 
PCTO, Stagiul pentru multicompetențe și orientare este un proiect care permite elevilor grupurilor școlare 
tehnice și profesionale să cunoască îndeaproape câmpul muncii, datorită unei perioade de pregătire în 
companiile prezente pe teritoriul nostru. Între cel de-al treilea și cel de-al  cincilea an de liceu orele PCTO 
sunt în total 400. 

TELEFOANE 
 
Conform legii telefoanele celulare se pot avea la școală, dar trebuie să fie închise. Celularele pot fi utilizate 
în scopri didactice, sau excepțional, cu acordul cadrului didactic. Utilizarea incorectă poate fi sancționată cu 
o notă de comportament și sechestrarea telefonului, care va fi înmânat părintelui de către responsabilul 
școlii. 

LABORATOARE 
 
Elevii noștri vor putea desfășura numerose activități în laborator. La secretariat vă va fi înmânată o listă cu 
uniforma care va trebui cumpărată pentru a putea intra în laborator. Folosirea uniformei este obbligatorie 
în laborator.  

ȘEDINȚELE CU PĂRINȚII 
 
Toate cadrele didactice sunt disponibile pentru întâlnirile cu părinții o oră pe săptămână. Orarele sunt 
indicate în INFO clasă, pe site. Sunt prevăzute și două întâlniri generale după-amiaza, unul în decembrie, iar 
celălalt în aprilie. 

BIROUL ELEVI 
 

 
 

 
Pentru a comunica cu Biroul Elevi este necesar să vă programați la numărul de telefon  0564/484821 sau să 
faceți clic pe icoana reprezentată mai sus , după ce ați accesat prima pagină a site-ului școlii.    
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Persoane de referință în școala noastră: 
 
Directororul  școlii   Prof.ssa Cinzia Machetti 
Vicedirector                        Prof.ssa Roberta Cavallini  
Responsabilul  sediului  din  Cittadella   Prof.ssa Laura Bugelli  
Responsabilul sediului din via Meda  Prof. Angelo Valentino e prof.ssa Mariolina Rispoli  
 
Numere de telefon utile: 
 
Recepție  sediul   Cittadella   Tel 0564/484821  
Recepție sediul  din  via Meda   Tel 0564/484881  
 
 

ÎNSCRIEREA ÎN ANUL I 
 
Pentru înscrierea în primul an în școala noastră trebuie să faceți click pe  butonul  ”Iscrizioni alle classi 
prime”  pe prima pagină a site-ului. În momentul  înscrierii trebuie să aveți la îndemână 
 

 fotocopia Cărții de identitate a elevului; 

 fotocopia  Codului Fiscal al elevului; 

 fotocopia ertificatului vaccinal; 

 atestatul de 8 clase 

 eventuale diagnostice și planul de învățare personalizat a elevului  DVA o DSA 

 chitanța de plată a 70 €  (contribuția voluntară 62€ și asigurarea obligatorie contra daunelor de 8 €)  
  

 


