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Tuscany Empowerment Actions for Migrants System 
 

Інформація для батьків  

 

Шановні батьки, 

Директор та колектив школи « Leopoldo  II dì Lorena» вдячні Вам за вибір нашої школи і радо 

вітають Вас.  

Нашою спільною метою є особистий розвиток і шкільний успіх Ваших дітей. Для досягнення 

цих цілей необхідно бути уважними щодо: 

Електронний реєстр 

Важливо користуватись електронним реєстром, в якому Ви знайдете інформацію щодо стану 

навчання Ваших дітей, пропусків уроків, повідомлення викладачів, наявність додаткових 

уроків, допоміжних занять, навчальних екскурсій та ін. 

Щоб зайти на сайт школи  

 www.scuoletoscane.it., необхідно натиснути на символ нашої школи і зайти в 

виділений простір ввівши ім’я Користувача та пароль який ви отримали під час 

запису дитини до школи. 

Login:    Password:      Користувач утворено з прізвища та імені учня, 

паролем є його дата народження: es. rossipaolo – 07052004.    

Після першого з’єднання пароль за бажанням можна змінити.  

 

 

http://www.scuoletoscane.it/


 

 

 

Підручники  

На домашній сторінці з права у віконці INFO Ви знайдете інформацію про підручники які 

необхідні для Вашої дитини. З місяця жовтня та надалі буде опубліковано розклад зустрічей з 

викладачами. Перелік необхідних підручників для учнів кожного класу також можна отримати 

у всіх книгарнях провінції.   

На сайті школи родини з низьким рівнем доходу  ISEE зможуть замовити підручники в 

тимчасове користування безкоштовно.  

Щоб подати замовлення сім'я повинна увійти на сайт зі своїми обліковими даними і потім 

натиснути  Studenti  Comodato  Domanda (у верхній панелі).  Потім заповнити всі поля і 

приєднати  ISEE поточного року.  

Пропуски уроків  

Пам’ятайте про те що чинним законодавством в італійських школах допускається не більше 50 

днів відсутності, що становить близько 225 годин.  

Цю кількість пропусків може бути перевищено тільки з поважних причин які підтверджуються 

відповідними документами ( наприклад, хвороба,  участь у спортивних змаганнях, поїздки у 

країну походження в зв’язку з сімейним обставинами). 

З цього приводу та в інтересах Вас і Ваших дітей, просимо: 

 

 Повідомляти в школу про можливі зміни номеру телефону в обох батьків  

 Регулярно перевіряти пропуски уроків і у випадку необхідності контактуйте з 
Координатором класу  
Негайно повідомляйте про причини відсутності Вашої дитини з PIN, який Ви отримаєте в 

шкільній канцелярії  

 Уникайте запізнення та передчасний вихід зі школи без поважних причин, особливо під 
час проведення опитування та контрольних робіт.  

 

 

 



 

 

 

Оцінювання  

Навчальний рік поділено на квартали. Двічі на рік буде видано табель, в січні і в червні. В 

березні учні отримують проміжний табель з метою попереднього інформування батьків про 

стан навчання. 

Ви можете побачити табель на сайті школи. Для цього необхідно  зайти на Agenda →Curriculum 

Vitae→Pagella scolastica. Якщо є відставання у засвоєнню навчального матеріалу, то на сайті Ви 

знайдете розклад додаткових занять і теми, які учень має доопрацювати. З деяких предметів 

організовуються літні курси, після закінчення яких проводиться перевірка засвоєння знань.    

Навчальні екскурсії  

Під час навчального року наша школа часто організовує навчальні екскурсії, виховні поїздки і 

курси за кордоном. Родини повідомляються про ці заходи на шкільному сайті. Для участі в них 

необхідна письмова згода батьків.  

Учні які не приймають участь в поїздках та екскурсіях, під час їх проведення зазвичай 

відвідують школу.  

Стажування  

«Шлях до практичних знань та професійна орієнтація « - це проект що дозволить студентам 

познайомитися близько з професією завдяки стажуванню на профільних підприємствах нашої 

зони. З 3 по 5 класі включно практика становить 400 годин.  

Телефони  

Учнями дозволено носити телефон до школи, але під час уроків він має бути виключеним. 

Телефон у школі можна використовувати тільки з навчальної метою і за дозволом викладачів. 

Порушення цієї вимоги тягне за собою дисциплінарне зауваження, телефон буде вилучено і 

повернуто  батькам.  

 

 

 

 



 

 

 

Навчальні майстерні  

Наші учні здійснюють активну діяльність у навчальних майстернях. В шкільній канцелярії Ви 

отримаєте перелік вказівок щодо придбання необхідного робочого одягу.  

Співбесіди з батьками 

При потребі Ви можете мати співбесіду з будь-ким з викладачів 1 годину на тиждень. Розклад     

співбесід вказано в INFO на шкільному сайті. Також передбачено проведення зустрічей з усіма 

викладачами двічі на рік: в грудні та в квітні.  

Учнівська канцелярія 

Щоб спілкуватися з Учнівською канцелярією необхідно здійснити попередній запис по 

телефону за номером  0564/484821 або на шкільному сайті.  

 

 

Ви можете звернутися до: 

Директор школи                                                  Чінція Макетті  

Заступник                                                                Роберта Кавалліні  

Координатор відділення на Сittadella           Лаура Бужеллі  

Координатори  відділення на  вул. Мeda           Анжело Валентіно та Маріоліна Рісполі.  

 

Корисні телефонні номери: 

Комутатор від. Cittadella                          0564/484821 

Комутатор від.  в. Meda                                      0564/484881  

 

 



 

 

 

 

 

Запис до 1-их класів  

 

Щоб записатися до 1-их класів нашої школи слід зайти на шкільний сайт і натиснути на « 

Iscrizioni alle classi prime»   на домашній сторінці. Для запису необхідні: 

 

 копія Посвідчення особи учня; 

 копія податкового номера учня; 

 копія медичної довідки про проведення щеплень; 

 cвідоцтво про закінчення середньої школи; 

 можливий   Діагноз і особистий план студента  DVA o DSA 

 квитанция про оплату  70 €  (добровільний внесок  62€ та обов'язкове страхування від 
нещасних випадків 8€)  

  

 


