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EBEVEYNLER İÇİN BİLGİ 

 

Sevgili ebeveynler, 

 

"Leopoldo II di Lorena" Okul Müdürü ve personeli, okulumuzu tercih ettiğiniz için teşekkür eder ve 

sizi ağırlamaktan mutluluk duyarlar. 

Ortak hedefimiz, çocuklarınızın kişisel gelişimi ve akademik başarısıdır. Bu amaçla aşağıdakilere 

dikkat etmek önemlidir: 

 

 

ELEKTRONİK KAYIT 

 

 

Öğrencilerin didaktik-disiplinsel gelişimi, devamsızlıklar, öğretmenlerden gelen iletişler, iyileştirici 

veya derinlemesine kurslar, eğitim gezileri ve daha fazlası hakkında bilgi bulabileceğiniz elektronik 

Kaydı kullanmak önemlidir. 

 

  

Okul web sitesine girmek için www.scuoletoscane.it. yazıp Okulumuzun sembolüne 

tıklayıp Öğrenci Ofisinin kayıt anında size verdiği kullanıcı adı ve şifreyi yazarak 

ayrılmış alana girmeniz gerekmektedir. 

mailto:grta01000v@istruzione.it
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Giriş: Şifre:   Kullanıcı, öğrencinin soyadı ve adından oluşur ve şifre doğum 

tarihidir: örn. es. rossipaolo – 07052004.   . İlk bağlantıdan sonra dilerseniz şifre değiştirilebilir. 

 

 

 

DERS KİTAPLARI 

  

 

Sağdaki ana sayfada, INFO simgesinde, çocuğunuzun sınıfının ders kitapları ve Ekim ayından 

itibaren öğretmenlerin kabul saatleri hakkında bilgi bulacaksınız. Ders kitaplarının listesi ildeki tüm 

kitapçılarda da mevcuttur 

Bildirinin okul web sitesinde yayınlanmasından sonra, ISEE geliri düşük olanlar ödünç kitap, yani 

ücretsiz ödünç kitap talep edebilirler. 

Başvuruyu göndermek için ailenin kimlik bilgileriyle siteye erişmesi ve ardından:                    • 

Öğrenciler • Kredi • Başvuru (üst çubukta) seçeneğine tıklaması gerekir. Ardından tüm alanlar 

doldurulur ve cari yıla güncellenen ISEE eklenir. 

 

DEVAMSIZLIKLAR 

 

Lütfen, yasalara göre, yaklaşık 225 saate eşit olan 50 günden fazla devamsızlık yapılamayacağını 

unutmayın. 

Bu devamsızlık sayısı ancak önemli nedenlerle aşılabilir: ciddi hastalıklar için tıbbi sertifikalar, 

sportif faaliyetler için sertifikalar ve yabancı uyruklu öğrenciler için kendi ulkesine aile veya oturma 

izni nedenleriyle seyahat etmeleri. 

 

Bu nedenle ve çocuklarınızın yararına, lütfen: 

 

 Her iki ebeveynin de cep telefonu numarasındaki değişiklikleri okula bildirin 

 Devamsızlıkları düzenli olarak kontrol edin ve gerekirse sınıf koordinatörü ile görüşün. 

 Çocuğunuzun devamsızlıklarını, Öğrenci Ofisi veya site başkanı tarafından size verilecek 

şifre ile derhal gerekçelendirin.Çocuğunuzun devamsızlıklarını, Öğrenci Ofisi veya site 

başkanı tarafından size verilecek SIFRE ile derhal gerekçelendirin. 

 Geçerli nedenler dışında, özellikle sınıfta çok ödev ve çok soru varken, geç check-in veya 

okuldan erken ayrılmaktan kaçının. 

 

 

DEĞERLENDİRMELER 

 

Okul yılı üç ve beş aya bölünmüştür ve okul iki karne yayınlayacaktır: biri Ocak'ta diğeri Haziran'da. 

Mart ayında, yil sonu sonuçlarindan önce çocuğunuzun durumu hakkında sizi bilgilendirecek bir 

rapor da olacaktır. 



 

 

 

Karneleri görüntülemek için Ajanda → Özgeçmiş → Okul karnesi bölümüne gidin. Eksiklikler varsa, 

verilen telafi derslerini ve öğretmenlerin belirttiği konuları telafi etmek için de kontrol edin. Okul, 

bazı dersler için yaz telafi kursları düzenlemektedir. Daha sonra bir sinav yapılmalıdır. 

 

 

EĞİTİM ÇIKTILARI 

 

Okul, yıl boyunca sıklıkla eğitim gezileri, eğitim tatilleri  ve yurtdışında dil kursları düzenlemektedir. 

Aileler site üzerinden bilgilendirilecek ve bir yetki belgesi imzalamaları gerekecek. 

Okul gezilerine katılmayan öğrenciler derslere düzenli olarak katılmak zorundadır. 

 

STAJ 

 

PCTO, Pathways for Transversal Skills and Orientation (Çapraz beceriler ve oryantasyon için yollar), 

bölgemizdeki şirketlerde yapılan staj sayesinde teknik ve profesyonel enstitü öğrencilerinin çalışma 

dünyasını yakından tanımalarını sağlayan bir projedir. Lisenin üçüncü ve beşinci yılları arasında 

PCTO saati toplam 400'dür. 

 

CEP TELEFONLARI 

 

Yasaya göre, cep telefonları okula götürülebilir, ancak kapatılmalıdır. Cep telefonları eğitim amaçlı 

veya istisnai olarak öğretmenin izni ile kullanılabilir. Uygunsuz kullanım, disiplin cezasına ve cep 

telefonunun elinden alinmasina neden olabilir ve gorevli kisi tarafından ebeveyne iade edilecektir. 

LABORATUVARLAR 

Öğrencilerimiz laboratuvarda sayısız aktivite yapabileceklerdir. Laboratuarlara girmek için satın 

alınacak üniforma hakkında bilgi içeren bir liste sekreterliğe verilecektir. Laboratuvarda üniforma 

kullanımı zorunludur. 

 

 

VELI TOPLANTISI 

 

 

Tüm öğretmenler, ebeveynlerle görüşmeler için haftada bir saat musaittir. Saatler, web sitesindeki 

INFO sınıflarında belirtilmiştir. Ayrıca biri Aralık'ta diğeri Nisan'da olmak üzere iki genel öğleden 

sonra toplanti vardır. 

 

 

ÖĞRENCİ OFİSİ 

 



 

 

 

 

 

Öğrenci Ofisi ile iletişime geçmek için 0564/484821 numaralı telefonu arayarak veya ana sayfada 

yukarıdaki sembole tıklayarak randevu alınması gerekmektedir. 

 

Enstitümüzün referans rakamları: 

 

Okul Müdürü                                      Prof.ssa Cinzia Machetti 

Müdür Yardimcisi                          Prof.ssa Roberta Cavallini 

Cittadella Genel Merkez Koordinatörü             Prof.ssa Laura Bugelli 

Via Meda ofisinin koordinatörü:                              Prof. Angelo Valentino  e 

                                                                                  Prof.ssa Mariolina Rispoli 

 

Gerekli telefon numaralari: 

 

Cittadella  Iletisim merkezi  Tel 0564/484821  

Via Meda Iletisim merkezi  Tel 0564/484881  

 

BİRİNCİ SINIF KAYITLAR 

 

Per l’iscrizione al primo anno della nostra scuola dovete cliccare sul pulsante “Iscrizioni alle classi 

prime”  in homepage.  Okulumuzun ilk yılına kayıt olmak için ana sayfadaki "İlk sınıflara kayıt" 

("Iscrizioni alle classi prime”) butonuna tıklamanız gerekmektedir. Kayıt sırasında yanınızda 

getirmeniz gerekecekler 

 

 öğrencinin kimlik kartının fotokopisi; 

 öğrencinin vergi kodunun fotokopisi; 

 gerçekleştirilen aşı sertifikalarının fotokopisi; 

 Orta okul Lisans sertificasi; 

 DVA veya DSA öğrencisinin olası teşhisi ve kişiselleştirilmiş planı 

 70 € tutarında ödeme makbuzu (62 € gönüllü katkı payı ve 8 € zorunlu kaza sigortası) 

 
 


