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Il progetto Armonie in Crescendo, realizzato grazie al sostegno della Fondazione Perugia, si è posto 
l’obiettivo di stimolare una nuova sensibilità che portasse al centro delle politiche territoriali il tema 
della tutela dell’infanzia, con particolare riferimento alla fascia 0-6. La solida rete di partenariato 
composta dai Comuni di Perugia, Assisi, Bastia Umbra, Bettona e Valfabbrica, dall’Istituto 
Comprensivo Torgiano-Bettona e dalla Direzione Didattica “Don Bosco” di Bastia Umbra ha 
favorito la realizzazione delle azioni progettuali che si sono prevalentemente sviluppate su tre 
pilastri fondamentali: educazione musicale come risposta alla povertà educativa, approccio 
interculturale e plurilingue nella gestione ed erogazione dei servizi socio-educativi per la prima 
infanzia e centralità di un approccio di comunità con l’obiettivo di valorizzare la significativa 
presenza di famiglie e alunni con background migratorio come risorsa per l’intera comunità 
educante e per il tessuto sociale. 

Tuttavia, consapevoli del profondo mutamento di scenari e opportunità che, nell’ultimo biennio 
hanno penalizzato particolarmente la prima infanzia e non potendo né volendo ignorare la 
preoccupante situazione internazionale che ha visto le scuole coinvolte in prima linea 
nell’accoglienza di minori in particolare stato di vulnerabilità, Cidis e la Fondazione Perugia hanno 
colto e accolto i nuovi bisogni emersi in itinere decidendo di ampliare le attività previste dal 
progetto.   

Cidis ha quindi raccolto le richieste di traduzione della modulistica pervenute da vari Istituti 
scolastici, utile ad agevolare l’accoglienza dei minori provenienti dall’Ucraina con una particolare 
attenzione alle comunicazioni volte al coinvolgimento delle famiglie nella vita scolastica dei propri 
figli a garanzia dell’esercizio attivo del ruolo genitoriale anche in contesto migratorio.  

Il kit bilingue italiano-ucraino Benvenut@ è un kit operativo che nasce come uno strumento 
concreto in una situazione emergenziale, ma che ambisce a rivitalizzare i protocolli di accoglienza 
degli Istituti scolastici del territorio diventandone parte integrante, contribuendo così 
all’inevitabile evoluzione del sistema scolastico in chiave interculturale. 

Cidis nel ringraziare tutti i soggetti che hanno contribuito attivamente alla realizzazione di questo 
kit di accoglienza, è altresì consapevole che si tratta di un tassello del più complesso quadro di 
costruzione di una scuola plurale che può realizzarsi soltanto attraverso il dialogo costante fra tutti 
i soggetti interessati: cittadini, istituzioni pubbliche, private e enti del terzo settore.  
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BENVENUT@ 
 

 
 
Benvenuto/a a scuola…………………………………………...! 

Sappiamo che ogni nuovo inizio può sembrare difficile e fare un po’ paura, ma un nuovo inizio 

può anche essere una nuova splendida avventura! Basta farla insieme! 

Insieme impareremo a conoscerci, ascoltando i bisogni di tutti/e. 

Insieme cresceremo nel rispetto degli altri e del mondo che ci circonda. 

Insieme scopriremo nuove lingue e nuovi linguaggi, per permettere a tutti/e di comunicare e 

partecipare. 

Insieme giocheremo e ci divertiremo, acquisendo tante nuove conoscenze e condividendo le 

tante tappe della nostra nuova avventura! 

 
 
Ricordati che puoi sempre contare su di noi! 
     

      I/le insegnanti e i/le compagni/e di classe 
 

 

 Ласкаво просимо до школи ............................................................................................................!  

Ми знаємо, що кожен новий початок може здатися складним і трохи страшним, але новий  

початок може стати і чудовою новою пригодою! Просто зробимо це разом!  

Разом ми будемо пізнавати один одного, прислухаючись до потреб кожного.  

Разом ми зростатимемо у повазі до інших та до навколишнього світу.  

Разом ми будемо відкривати нові мови в спілкуваннях, щоб кожен міг брати участь в  

розмовах.  

Разом ми будемо гратися та розважатися, здобуваючи багато нових знань, протягом  

численних етапів нашої нової пригоди!  

 

Пам'ятайте, що ви завжди можете на нас розраховувати!  

 

Вчителі та однокласники 
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VALUTAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 
 
Cari genitori, 

il momento della valutazione è un momento molto importante per voi e per i vostri bambini. 
La scuola primaria presenta il documento di valutazione ai genitori due volte all’anno, a febbraio e a 
giugno. A partire dall’anno scolastico 2020/2021* i documenti di valutazione della scuola primaria 
saranno diversi da quelli precedenti. 

 
PRIMA 

● Per ogni disciplina (italiano, 
matematica, storia ecc.) era previsto un 
UNICO VOTO in decimi (10, 9, 8 ecc.) 

● La valutazione era completata dalla 
DESCRIZIONE GLOBALE del bambino: 
comportamento, relazioni con i 
compagni e gli insegnanti, impegno nello 
studio, senso di responsabilità, cura dei 
materiali personali e comuni ecc. 

 
 
 

ADESSO 
● Per ogni disciplina (italiano, 

matematica, storia ecc.) è prevista la 
descrizione dei LIVELLI di 
apprendimento. 

● La valutazione è completata dalla 
DESCRIZIONE GLOBALE del bambino: 
comportamento, relazioni con i 
compagni e gli insegnanti, impegno 
nello studio, senso di responsabilità, 
cura dei materiali personali e comuni 
ecc. 

 

CHE COSA SONO I LIVELLI 
 

In ogni disciplina (italiano, matematica, storia ecc.) il bambino deve raggiungere degli obiettivi (cioè 
traguardi) di apprendimento: per esempio in matematica deve imparare a contare, eseguire le 
operazioni, risolvere problemi, fare ragionamenti logici… 

 
I LIVELLI sono parole che spiegano a che punto è arrivato il bambino nel suo percorso verso un preciso 
obiettivo di apprendimento. 

 
I LIVELLI sono 4 - AVANZATO - INTERMEDIO - BASE - IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 
Per decidere il livello raggiunto, i docenti osservano nel bambino: 
 

● se è autonomo, cioè se usa ciò che ha imparato solo con l’aiuto del docente o anche senza 
l’aiuto del docente; 

● se usa quello che ha imparato solo nelle situazioni che conosce o anche in situazioni nuove; 
● se porta a termine un compito solo con gli strumenti e i materiali che gli fornisce il docente o 

se è capace di cercare da solo strumenti e materiali; 
● quando utilizza quello che ha imparato: ogni volta che gli viene chiesto o gli serve (cioè 

con continuità), oppure solamente qualche volta, oppure mai. 
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CHE COSA SIGNIFICA OGNI LIVELLO 
 

AVANZATO - L’alunno porta a termine i compiti in situazioni che conosce o anche in situazioni nuove, 
usa strumenti e materiali sia forniti dal docente sia cercati altrove, in modo autonomo e con continuità. 

INTERMEDIO - L’alunno porta a termine compiti in situazioni che conosce, in modo autonomo e con 
continuità; in situazioni nuove, per risolvere i compiti, utilizza strumenti e materiali forniti dal docente 
o cercati altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 

BASE - L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni che conosce e utilizzando strumenti e 
materiali forniti dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma 
con continuità. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE - L’alunno porta a termine compiti solamente in situazioni che conosce, 
solamente con l’aiuto del docente e con strumenti e materiali preparati apposta per quel compito 

 

UN ESEMPIO 
 

disciplina: 
MATEMATICA 

OBIETTIVO DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO Significa 
che... 

Spiegare il procedimento 
seguito per risolvere 
problemi. AVANZATO 

L’alunno ha raggiunto pienamente 
l’obiettivo: sa spiegare come ha risolto un 
problema in modo autonomo, senza l’aiuto 
del docente, anche in situazioni nuove e in 
modo continuo (sempre). 

Leggere, scrivere, 
confrontare numeri decimali, 
rappresentarli sulla retta.  

INTERMEDIO 

L’alunno conosce bene i numeri decimali ma per 
ora li utilizza solo nelle situazioni che conosce 
bene (esercizi sul libro, schede, misurazioni in 
classe). 
Utilizza quello che ha imparato in modo per ora 
discontinuo. 

Eseguire le operazioni con 
i numeri naturali con gli 
algoritmi usuali. 

 
BASE 

L’alunno esegue le quattro operazioni solo in 
situazioni che conosce (esercizi ripetuti più 
volte), a volte è autonomo nel procedimento, a 
volte richiede l’aiuto del docente. 

 
 

La nuova valutazione per LIVELLI permette ai genitori di conoscere bene i punti 
di forza e i punti di debolezza in ogni disciplina e di capire insieme ai docenti e 
al bambino come migliorare. 

 
 
 

*Ordinanza n 172 del 4/12/2020 
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CHE COSA SIGNIFICA OGNI LIVELLO 
 

AVANZATO - L’alunno porta a termine i compiti in situazioni che conosce o anche in situazioni nuove, 
usa strumenti e materiali sia forniti dal docente sia cercati altrove, in modo autonomo e con continuità. 

INTERMEDIO - L’alunno porta a termine compiti in situazioni che conosce, in modo autonomo e con 
continuità; in situazioni nuove, per risolvere i compiti, utilizza strumenti e materiali forniti dal docente 
o cercati altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 

BASE - L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni che conosce e utilizzando strumenti e 
materiali forniti dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma 
con continuità. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE - L’alunno porta a termine compiti solamente in situazioni che conosce, 
solamente con l’aiuto del docente e con strumenti e materiali preparati apposta per quel compito 

 

UN ESEMPIO 
 

disciplina: 
MATEMATICA 

OBIETTIVO DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO Significa 
che... 

Spiegare il procedimento 
seguito per risolvere 
problemi. AVANZATO 

L’alunno ha raggiunto pienamente 
l’obiettivo: sa spiegare come ha risolto un 
problema in modo autonomo, senza l’aiuto 
del docente, anche in situazioni nuove e in 
modo continuo (sempre). 

Leggere, scrivere, 
confrontare numeri decimali, 
rappresentarli sulla retta.  

INTERMEDIO 

L’alunno conosce bene i numeri decimali ma per 
ora li utilizza solo nelle situazioni che conosce 
bene (esercizi sul libro, schede, misurazioni in 
classe). 
Utilizza quello che ha imparato in modo per ora 
discontinuo. 

Eseguire le operazioni con 
i numeri naturali con gli 
algoritmi usuali. 

 
BASE 

L’alunno esegue le quattro operazioni solo in 
situazioni che conosce (esercizi ripetuti più 
volte), a volte è autonomo nel procedimento, a 
volte richiede l’aiuto del docente. 

 
 

La nuova valutazione per LIVELLI permette ai genitori di conoscere bene i punti 
di forza e i punti di debolezza in ogni disciplina e di capire insieme ai docenti e 
al bambino come migliorare. 

 
 
 

*Ordinanza n 172 del 4/12/2020 
 
 
 

 
 

 

   

CHE COSA SIGNIFICA OGNI LIVELLO 
 

AVANZATO - L’alunno porta a termine i compiti in situazioni che conosce o anche in situazioni nuove, 
usa strumenti e materiali sia forniti dal docente sia cercati altrove, in modo autonomo e con continuità. 

INTERMEDIO - L’alunno porta a termine compiti in situazioni che conosce, in modo autonomo e con 
continuità; in situazioni nuove, per risolvere i compiti, utilizza strumenti e materiali forniti dal docente 
o cercati altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 

BASE - L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni che conosce e utilizzando strumenti e 
materiali forniti dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma 
con continuità. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE - L’alunno porta a termine compiti solamente in situazioni che conosce, 
solamente con l’aiuto del docente e con strumenti e materiali preparati apposta per quel compito 

 

UN ESEMPIO 
 

disciplina: 
MATEMATICA 

OBIETTIVO DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO Significa 
che... 

Spiegare il procedimento 
seguito per risolvere 
problemi. AVANZATO 

L’alunno ha raggiunto pienamente 
l’obiettivo: sa spiegare come ha risolto un 
problema in modo autonomo, senza l’aiuto 
del docente, anche in situazioni nuove e in 
modo continuo (sempre). 

Leggere, scrivere, 
confrontare numeri decimali, 
rappresentarli sulla retta.  

INTERMEDIO 

L’alunno conosce bene i numeri decimali ma per 
ora li utilizza solo nelle situazioni che conosce 
bene (esercizi sul libro, schede, misurazioni in 
classe). 
Utilizza quello che ha imparato in modo per ora 
discontinuo. 

Eseguire le operazioni con 
i numeri naturali con gli 
algoritmi usuali. 

 
BASE 

L’alunno esegue le quattro operazioni solo in 
situazioni che conosce (esercizi ripetuti più 
volte), a volte è autonomo nel procedimento, a 
volte richiede l’aiuto del docente. 

 
 

La nuova valutazione per LIVELLI permette ai genitori di conoscere bene i punti 
di forza e i punti di debolezza in ogni disciplina e di capire insieme ai docenti e 
al bambino come migliorare. 
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ОЦІНЮВАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 
 
Шановні батьки, 
момент оцінки є дуже важливим моментом для вас і ваших дітей. 
Початкова школа надає батькам документ оцінки два рази на рік: у лютому та червні. Починаючи з 
2020/2021 навчального року * екзаменаційні документи початкової школи будуть відрізнятися від 
попередніх років. 

 
Раніше 

● Для кожної дисципліни (італійська, 
математика, історія і т. д.) було 
передбачено одна оцінка за 
десятибальною шкалою (10, 9, 8 і т.д.) 

● Оцінка була доповнена ЗАГАЛЬНИМ 
ОПИСОМ дитини: поведінка, відносини 
з товаришами і вчителями, 
наполегливість  до навчання, почуття 
відповідальності, турбота про особисті 
та громадські речі/майно і т. д. 

 
 

Зараз 
● Для кожної дисципліни (італійська, 

математика, історія і т. д.) 
надається опис рівнів засвоювання 
матеріалу. 

● Оцінка доповнена ЗАГАЛЬНИМ 
ОПИСОМ дитини: поведінка, 
відносини з товаришами і 
вчителями, наполегливість до 
навчання, почуття відповідальності, 
турбота про особисті та громадські 
речі/майно і т. д. 

 

Що означають РІВНІ 
З кожного предмету (італійська, математика, історія і т. д.) школяр повинен досягти цілей (тобто 
певного рівня ) навчання: наприклад, в математиці він повинен навчитися рахувати, виконувати 
математичні дії, розв'язувати задачі, робити логічні міркування… 

 
РІВНІ це  поняття, які пояснюють саме до якого етапу дійшов школяр у  сприйнятті навчального 
матеріалу . 

 
Є 4 рівні: ПІДВИЩЕНИЙ - ПРОМІЖНИЙ - БАЗОВИЙ - ПОЧАТКОВИЙ РІВЕНЬ 

 
Щоб визначити досягнутий рівень, викладачі спостерігають за школярем: 
● чи є він самостійним, тобто якщо він використовує  набуті знання:  тільки за допомогою викладача або 
також без допомоги викладача; 
● чи використовує  набуті знання  тільки в ситуаціях, які він знає, або також в нових ситуаціях; 
● чи виконує завдання тільки за допомогою інструментів (засобів) і матеріалів, які надає йому викладач, 
чи здатний самостійно шукати інструменти (засоби) і матеріали; 
● коли використовує  набуті знання: кожного разу (коли його запитують  або коли це необхідно),  тільки 
іноді, ніколи. 
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ЩО ОЗНАЧАЄ КОЖЕН РІВЕНЬ 

 

ПІДВИЩЕНИЙ  -  учень виконує завдання у ситуаціях, які він знає або навіть в нових ситуаціях, 
використовує інструменти (засоби) і матеріали, як наданих викладачем, так і знайдених  у інших 
джерелах інформації, самостійно і постійно (завжди). 

ПРОМІЖНИЙ - учень виконує завдання в ситуаціях, які він знає, самостійно і постійно; у нових 
ситуаціях для вирішення завдань він використовує інструменти (засоби) і матеріали  надані 
викладачем або знайдені  у інших джерелах інформації, хоча і не постійно і не повністю 
самостійно. 

БАЗОВИЙ - учень виконує завдання тільки в ситуаціях, які він знає і використовує інструменти 
(засоби) і матеріали надані викладачем  як самостійно, але не постійно, так і не самостійно, але 
завжди. 

ПОЧАТКОВИЙ РІВЕНЬ - учень виконує завдання тільки в ситуаціях, які він знає, тільки за 
допомогою викладача і з інструментами (засобами) і матеріалами, підготовленими спеціально 
для цього завдання. 

Наприклад: 
 

Предмет: 
MATEMATИКA 

МЕТА 
ВИВЧЕННЯ 

РІВЕНЬ ОЗНАЧАЄ 
ЩО... 

Пояснити процедуру 
виконання задачі. 

ПІДВИЩЕН
ИЙ 

Учень повністю досяг мети: може пояснити 
як розв’язувати задачу самостійно, без 
допомоги викладача, навіть у новій ситуації  
постійно (завжди). 

Читати, писати, 
порівнювати десяткові 
числа, представляти їх на 
промені. 

ПРОМІЖН
ИЙ 

Учень добре знає десяткові числа, але поки 
використовує їх тільки в ситуаціях, які він 
добре знає (вправи по книзі, картки , 
вимірювання у класі). Використовує  набуті 
знання не постійно. 

Виконання операцій з 
натуральними числами 
за допомогою 
звичайних алгоритмів. 

БАЗОВИЙ Учень виконує чотири операції тільки в 
ситуаціях, які він знає (вправи 
повторюються кілька разів), іноді 
самостійно, іноді за допомогою 
викладача. 

 
 

Нова оцінка рівнів дозволяє батькам добре знати сильні і слабкі сторони 
кожного предмету і зрозуміти разом з вчителями і дитиною  як їх 
поліпшити. 

 
 
 

* Розпорядження № 172 від 4/12/2020 
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ЩО ОЗНАЧАЄ КОЖЕН РІВЕНЬ 

 

ПІДВИЩЕНИЙ  -  учень виконує завдання у ситуаціях, які він знає або навіть в нових ситуаціях, 
використовує інструменти (засоби) і матеріали, як наданих викладачем, так і знайдених  у інших 
джерелах інформації, самостійно і постійно (завжди). 

ПРОМІЖНИЙ - учень виконує завдання в ситуаціях, які він знає, самостійно і постійно; у нових 
ситуаціях для вирішення завдань він використовує інструменти (засоби) і матеріали  надані 
викладачем або знайдені  у інших джерелах інформації, хоча і не постійно і не повністю 
самостійно. 

БАЗОВИЙ - учень виконує завдання тільки в ситуаціях, які він знає і використовує інструменти 
(засоби) і матеріали надані викладачем  як самостійно, але не постійно, так і не самостійно, але 
завжди. 

ПОЧАТКОВИЙ РІВЕНЬ - учень виконує завдання тільки в ситуаціях, які він знає, тільки за 
допомогою викладача і з інструментами (засобами) і матеріалами, підготовленими спеціально 
для цього завдання. 

Наприклад: 
 

Предмет: 
MATEMATИКA 

МЕТА 
ВИВЧЕННЯ 

РІВЕНЬ ОЗНАЧАЄ 
ЩО... 

Пояснити процедуру 
виконання задачі. 

ПІДВИЩЕН
ИЙ 

Учень повністю досяг мети: може пояснити 
як розв’язувати задачу самостійно, без 
допомоги викладача, навіть у новій ситуації  
постійно (завжди). 

Читати, писати, 
порівнювати десяткові 
числа, представляти їх на 
промені. 

ПРОМІЖН
ИЙ 

Учень добре знає десяткові числа, але поки 
використовує їх тільки в ситуаціях, які він 
добре знає (вправи по книзі, картки , 
вимірювання у класі). Використовує  набуті 
знання не постійно. 

Виконання операцій з 
натуральними числами 
за допомогою 
звичайних алгоритмів. 

БАЗОВИЙ Учень виконує чотири операції тільки в 
ситуаціях, які він знає (вправи 
повторюються кілька разів), іноді 
самостійно, іноді за допомогою 
викладача. 

 
 

Нова оцінка рівнів дозволяє батькам добре знати сильні і слабкі сторони 
кожного предмету і зрозуміти разом з вчителями і дитиною  як їх 
поліпшити. 

 
 
 

* Розпорядження № 172 від 4/12/2020 
 

 

 
 

 

   

ЩО ОЗНАЧАЄ КОЖЕН РІВЕНЬ 

 

ПІДВИЩЕНИЙ  -  учень виконує завдання у ситуаціях, які він знає або навіть в нових ситуаціях, 
використовує інструменти (засоби) і матеріали, як наданих викладачем, так і знайдених  у інших 
джерелах інформації, самостійно і постійно (завжди). 

ПРОМІЖНИЙ - учень виконує завдання в ситуаціях, які він знає, самостійно і постійно; у нових 
ситуаціях для вирішення завдань він використовує інструменти (засоби) і матеріали  надані 
викладачем або знайдені  у інших джерелах інформації, хоча і не постійно і не повністю 
самостійно. 

БАЗОВИЙ - учень виконує завдання тільки в ситуаціях, які він знає і використовує інструменти 
(засоби) і матеріали надані викладачем  як самостійно, але не постійно, так і не самостійно, але 
завжди. 

ПОЧАТКОВИЙ РІВЕНЬ - учень виконує завдання тільки в ситуаціях, які він знає, тільки за 
допомогою викладача і з інструментами (засобами) і матеріалами, підготовленими спеціально 
для цього завдання. 

Наприклад: 
 

Предмет: 
MATEMATИКA 

МЕТА 
ВИВЧЕННЯ 

РІВЕНЬ ОЗНАЧАЄ 
ЩО... 

Пояснити процедуру 
виконання задачі. 

ПІДВИЩЕН
ИЙ 

Учень повністю досяг мети: може пояснити 
як розв’язувати задачу самостійно, без 
допомоги викладача, навіть у новій ситуації  
постійно (завжди). 

Читати, писати, 
порівнювати десяткові 
числа, представляти їх на 
промені. 

ПРОМІЖН
ИЙ 

Учень добре знає десяткові числа, але поки 
використовує їх тільки в ситуаціях, які він 
добре знає (вправи по книзі, картки , 
вимірювання у класі). Використовує  набуті 
знання не постійно. 

Виконання операцій з 
натуральними числами 
за допомогою 
звичайних алгоритмів. 

БАЗОВИЙ Учень виконує чотири операції тільки в 
ситуаціях, які він знає (вправи 
повторюються кілька разів), іноді 
самостійно, іноді за допомогою 
викладача. 

 
 

Нова оцінка рівнів дозволяє батькам добре знати сильні і слабкі сторони 
кожного предмету і зрозуміти разом з вчителями і дитиною  як їх 
поліпшити. 

 
 
 

* Розпорядження № 172 від 4/12/2020 
 

 



G       NG
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DOMANDA DI ISCRIZIONE  
ЗАЯВА НА ЗАПИС У ДИТЯЧИЙ САДОЧОК 

 
Al Dirigente scolastico del________________________________________________ 
Директору навчального закладу 
(denominazione dell’istituto scolastico) 
(вказати назву навчального закладу) 
 
_l_ sottoscritt_ ________________________in qualità di □padre □madre □tutore 
Нижчепідписаний/підписана                             у якості □ батько □ мати □ опікун 
(cognome e nome) 
(прізвище та ім’я) 
 
 

CHIEDE 
ПРОСИТЬ 

 
 
l’iscrizione del minore_ ______________________________________ 
запис неповнолітнього 
(cognome e nome) 
(прізвище та ім’я) 
 
Alla scuola: ____________________________ per l’a.s._________ 
У школу(садочок)                                      для навчального року 
(denominazione della scuola) 
(вказати назву навчального закладу) 
 

Chiede di avvalersi di: 
      просить скористатись: 
 
□orario ordinario delle attività educative per ___________ ore settimanali 
звичайних годин навчальної діяльності по                            годин на тиждень 
 
(dalle ………. alle………., dal ……………………. al ……………………….) 
З                           до                     з                                        до 

Oppure 
або 

 
□ attività orario ridotto delle educative per _______________ ore settimanali  
скорочених годин навчальної діяльності для                            годин на тиждень 
 
(dalle………..alle…………../dal……………al…………………..) 
З                           до                     з                         до 
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chiede altresì di avvalersi: 
просить інших "так" використовувати: 

 
□dell’anticipo (per i nati entro 30 aprile _____) subordinatamente alla disponibilità di 
posti e alla precedenza dei nati entro il 31 dicembre. 
переваги (для народжених до 30 квітня _____) за наявності 
місць і першість тих, хто народився до 31 грудня. 
 
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità 
cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, dichiara che: 
Базуючись на правилах упорядкування адміністративної діяльності, усвідомлюючи 
відповідальність, яка покладається на мене у випадку неправдивої декларації, вона заявляє, 
що: 
 
- _l_ bambin_ _______________________________ _____________________ 
Хлопчик/дівчинка 
(cognome e nome) (codice fiscale) 
(прізвище та ім’я) (ідентифікаційний номер) 
  
- è nat_ a __________________________________ il _______________________ 
Народився/народилась ______________________ коли__________________ 
 
- è cittadino □italiano □altro  
Громадянин/громадянка □ Італії □ іншої країни 
(indicare nazionalità)___________________________________________ 
(вказати громадянство) 
- è residente a _____________________________ (prov. ) ___________________ 
Проживає в  м.___________________________    (район)  _________________ 
 
Via/piazza ________________________ n. ____ tel. ________ ______________ 
Вул./площа ____________________ н ____ тел.________ ______________ 
 
- la propria famiglia convivente è composta, oltre al bambino, da: 
(informazioni da fornire qualora ritenute funzionali per l’organizzazione dei servizi) 
до складу нашої сім'ї, крім дитини, входять: 
(інформація, яку необхідно надати, якщо вона вважається функціональною для організації 
послуг) 
1. _______________________ ____________________ ____________________ 
2. _______________________ ____________________ ____________________ 
3. _______________________ ____________________ ____________________ 
4. _______________________ ____________________ ____________________ 
5. _______________________ ____________________ ____________________ 

(cognome e nome)  (luogo e data di nascita)  (grado di parentela) 
                (прізвище та ім'я)    (де і коли народився)    (ступінь спорідненості) 
 
 
- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie □sì □no□non saprei 
був підданий обов'язковим щепленням □ так □ ні □ не знаю 
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- il reddito imponibile (rilevabile dall’ultima dichiarazione dei redditi) del nucleo familiare è di euro 
_____________________ (dichiarazione da rilasciare solo ove ricorrano le condizioni 
per usufruire della riduzione dei costi di mensa, trasporto o di altri servizi). 
оподатковуваний дохід (визначається з останньої податкової декларації) сімейної одиниці 
становить € _____________________ (декларація подається лише за умови користування 
перевагами зниження витрат на їдальню, транспортні та інші послуги). 
 
 
 
        Firma di autocertificazione 
                                                                                                                       Підпис авто сертифікату 
 
                                                                                                             _____________________________ 
 
 
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) (da sottoscrivere al momento della 
presentazione della domanda all’impiegato della scuola) 
(Закони 15/1968, 127/1997, 131/1998; Президентський указ 445/2000) (підписується при подачі 
заяви працівнику школи) 
 
 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella 
presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della 
Pubblica Amministrazione (Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 
7.12.2006, n. 305, Regolamento UE GDPR2016/679) 
Нижчепідписаний заявляє, що знає, що школа може використовувати дані, що містяться в 
Даному авто сертифікаті виключно в контексті та для інституційних цілей державного 
управління (законодавчий указ від 30.06.2003 р., № 196 та міністерська постанова 7.12.2006, 
№ 305, Регламент ЄС GDPR 2016 / 679) 
 
 
Data        Firma genitori/tutore 
Дата         підпис батьки/опікуни 
 
 
In caso di firma di un solo genitore: 
У випадку підпису одного з батьків 
 
 “Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la 
scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 
337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 
 
«Нижчепідписаний/підписана , усвідомлюю про адміністративні та кримінальні наслідки для 
тих, хто дає заяви, які не відповідають правді, відповідно до Указу Президента 445/2000, 
заявляє, що зробив вибір / запит відповідно до положень про батьківську відповідальність 
згідно з ст. 316, 337 ч. трет.  і 337 ч. четв. цивільного кодексу, які вимагають згоди обох 
батьків» 
 
Firma _____________________________ 
підпис 
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COMUNICAZIONE PREAVVISO ASSENZA ALUNNO/A 
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДСУТНІСТЬ УЧНЯ /УЧЕНИЦІ 

 
 
Si comunica che l’alunno ……………………………………………………………… 
Повідомляємо що учень/учениця 
Dovrà assentarsi da scuola nel periodo (dal-al)  …………………………………………………….. 
Буде відсутня у школі у період (з-до) 
 
Per: 
З причин 
 
  □ Motivi di famiglia    
     Сімейні обставини 
 
 □ Motivi di salute 
     Стан здоров’я  
 
 
 
____________________________ 
Data        Firma genitori/tutore 
Дата         підпис батьки/опікуни  
   
 
 
 
In caso di firma di un solo genitore: 
У випадку підпису одного з батьків 
 
“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la 
scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 
337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 
 
«Нижчепідписаний/підписана , усвідомлюю про адміністративні та кримінальні наслідки для 
тих, хто дає заяви, які не відповідають правді, відповідно до Указу Президента 445/2000, 
заявляє, що зробив вибір / запит відповідно до положень про батьківську відповідальність 
згідно з ст. 316, 337 ч. трет.  і 337 ч. четв. цивільного кодексу, які вимагають згоди обох 
батьків». 
 
Firma _____________________________ 
Підпис  
 
 
NOTA: questo preavviso è necessario per assenze superiori ai 5 giorni. 
ПРИМІТКА: це повідомлення необхідне у випадку відсутності більше 5 днів. 
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COMUNICAZIONE SOSPENSIONE EROGAZIONE SERVIZI 
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИЗУПИНЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ 

 
 

 
 

Ai genitori/tutori dell’alunno ………………………………………………… 
Батькам учня/учениці 

 
 
Si comunica che in data  ……………………………………………………………………………. 
Повідомляємо що у день 
Non saranno garantiti i seguenti servizi: 
Наступні послуги не будуть гарантовані: 
 
□  Lezioni dalle ore …………………… alle ore …………………….. 
         Уроки з ....................год. по ........................ ... . год. 
 
 
□  Refezione scolastica 
Шкільне харчування 
 
( è possibile uscire alle ………… e rientrare alle ….. oppure portare a scuola dei panini)     
(можна вийти о ............ . год. і повернутися о .....год.  або взяти бутерброди в школу) 
 
□Pre scuola/ Post scuola 
 До школа / Після школа 
 
□ Trasporto scolastico 
 Шкільний транспорт 
 
□Attività extra-scolastiche 
  Позапланові заходи 
 
 
Data______________ 
дата 
 
 
 
 
 Firma del genitore/tutore per presa visione 
Підпис батьків що засвідчує ознайомлення 
                                                                        …………………………………………….. 
 

17



18



G       NG
ARMONIE IN CRESCENDO

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

AUTORIZZAZIONE USCITA ALUNNI (AUTONOMA o SU DELEGA) 
АВТОРИЗАЦІЯ НА ВИХІД УЧНІВ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ УРОКІВ  

 (АВТОНОМНО АБО ЗА ДОРУЧЕННЯМ) 
anno scolastico ……../……… 

                                                                 навчальний рік   
 
 

A tutela della sicurezza dei minori si richiede a tutti i genitori/tutori di comunicare le 
modalità di uscita degli alunni da scuola barrando le caselle che interessano. 

З метою безпеки та захисту неповнолітніх, прошу усіх батьків/опікунів повідомити 
про  можливість виходу учнів  з території школи  поставивши відмітки у пунктах які цікавлять. 
 
_ l _  sottoscritt_   
Я, нижчепідписаний/підписана,   __________________________________________   
 
Genitore/tutore dell’alunn _ 
Батьки/опікуни  учня/учениці _______________________________________________________   
 
frequentante la classe  
що відвідує клас  _________ 
 
sez. 
відділення ____________ 
 
della scuola di  
Школи  ___________________________ _______________________ 

Infanzia/Primaria/Secondaria I Grado 
Дитячий садочок/ Початкова школа/ Середня школа першого ступеня 

 
DICHIARA CHE 
ЗАЯВЛЯЄ ЩО 

 
□L’alunno/a torna a casa da solo/a  
Учень/ учениця повертається додому сам/а  
□L’alunno/a utilizza lo scuolabus 
Учень/ учениця використовує шкільний автобус 
□L’alunno/a viene ritirato dai genitori o da loro delegati (allegare copia documento di identità 
genitori e delegati): 
Учня / ученицю приводять батьки або їхні довірені особи(прикріпити копію документів 
батьків та довірених осіб) 

 
1. ________________________________  ______________________________ 

COGNOME e NOME     Indicare il grado di parentela o altro 
 прізвище та ім’я                Вказати ступінь родинних зв’язків або інше    
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2. ________________________________  ______________________________ 

COGNOME e NOME     Indicare il grado di parentela o altro 
 прізвище та ім’я             Вказати ступінь родинних зв’язків або інше    

 
3. ________________________________  ______________________________ 

COGNOME e NOME     Indicare il grado di parentela o altro 
 прізвище та ім’я              Вказати ступінь родинних зв’язків або інше    

 
4. ________________________________  ______________________________ 

COGNOME e NOME     Indicare il grado di parentela o altro 
 прізвище та ім’я              Вказати ступінь родинних зв’язків або інше    

 
Il personale collaboratore scolastico è autorizzato a verificare l’identità della persona attraverso 
l’esibizione di valido documento identificativo. Eventuali variazioni dovranno essere comunicate 
in segreteria. 
Співробітники  школи мають  право ідентифікувати(перевірити) особу попросивши  
пред’явити  дійсний документ, що посвідчує особу. Про будь-які зміни необхідно 
повідомляти секретаріат. 
 
 
 
Data .................................. Firma ................................................. □padre □ tutore 
Дата                                           підпис                                                                 батько   опікун 
Data .................................. Firma ................................................. □ madre □ tutore 
Дата                                           підпис                                                                   мати      опікун 
 
 
In caso di firma di un solo genitore: 
У випадку підпису одного з батьків 
 
“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la 
scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 
337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 
 
«Нижчепідписаний/підписана , усвідомлюю про адміністративні та кримінальні наслідки для 
тих, хто дає заяви, які не відповідають правді, відповідно до Указу Президента 445/2000, 
заявляє, що зробив вибір / запит відповідно до положень про батьківську відповідальність 
згідно з ст. 316, 337 ч. трет.  і 337 ч. четв. цивільного кодексу, які вимагають згоди обох 
батьків». 
 
Data        Firma genitore/tutore 
Дата                                                                 підпис   батьки/опікуни 
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AUTORIZZAZIONE USCITE DIDATTICHE IN ORARIO SCOLASTICO A.S. ………/………. 
АВТОРИЗАЦІЯ НА ВИХІД З НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ПІД ЧАС ШКІЛЬНИХ ГОДИН 

Н.Р……./…….. 
 
Si richiede ai genitori/tutori di firmare l’autorizzazione (in calce) per le uscite didattiche che  
si svolgeranno in orario scolastico e senza l’uso di mezzi di trasporto, nel corso dell’intero  
anno scolastico ………/……….. L’autorizzazione sarà valida per l’intero anno scolastico e dovrà 
essere restituita ai docenti di classe. 
Просимо батьків/опікунів підписати дозвіл (внизу) на навчальні екскурсії, які 
відбуватиметься в навчальний час і без використання транспортних засобів протягом усього 
навчальний рік ........... / ......... .. Дозвіл буде дійсним протягом усього навчального року та 
повинен бути повернутий класним керівникам. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

AUTORIZZAZIONE USCITE DIDATTICHE IN ORARIO SCOLASTICO SENZA MEZZO DI 

TRASPORTO a.s. …../……. 

ДОЗВІЛ НА ВИХІД З НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ПІД ЧАС ШКІЛЬНИХ ГОДИН БЕЗ 
ВИКОРИСТАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ Н.Р 

I sottoscritti _________________________________ _________________________________  
Вищевказані 
genitori/tutori dell’alunno/a _____________________________________________ classe  
батьки/опікуни учня/учениці                                                                                                     класу 
_________sez. __________ Istituto ________________________________ 
                   відділення            інституту 
plesso_________________ 
навчального закладу     
autorizzano il/la proprio/a figlio/a ad effettuare le uscite didattiche in orario scolastico, senza l’uso  
di mezzi di trasporto, per tutto l’anno scolastico ………./………... 
дозволяють своїй дитині проводити виховні екскурсії в навчальний час без використання 
транспортних засобів протягом навчального року  
 
 
 
Data_____________        Firme ___________________ 
Дата                                   підпис 
__________________________________ 
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In caso di firma di un solo genitore: 
У випадку підпису одного з батьків 
 
 “Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la 
scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 
337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 
 
«Нижчепідписаний/підписана , усвідомлюю про адміністративні та кримінальні наслідки для 
тих, хто дає заяви, які не відповідають правді, відповідно до Указу Президента 445/2000, 
заявляє, що зробив вибір / запит відповідно до положень про батьківську відповідальність 
згідно з ст. 316, 337 ч. трет.  і 337 ч. четв. цивільного кодексу, які вимагають згоди обох 
батьків». 
 
 
Data        Firma genitore/tutore 
Дата         підпис батьки/опікуни   
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AUTORIZZAZIONE USCITA DIDATTICA/VISITA GUIDATA 

АВТОРИЗАЦІЯ НА НАВЧАЛЬНІ ЕКСКУРСІЇ/ЕКСКУРСІЇ У СУПРОВОДІ 
 
 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 
ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ЗГОДУ 
 
VISTO il Progetto Didattico; 
ДАНО Дидактичний проект 
 
PRESA VISIONE del contributo spese a carico degli alunni partecipanti in €.  
ВРАХУЮЧИ внесок у витрати, який мають сплатити учні-учасники в євро. 
 
......................................... 
e che la mancata partecipazione non darà diritto al rimborso; 
і що неучасть не дає права на відшкодування 
 
il sottoscritto...................................... □padre □tutore 
нижчепідписаний                                            батько   опікун 
la sottoscritta.....................................□ madre □tutore 
нижчепідписана                                              мати      опікун 
dell’alunno/a.............................................. frequentante la classe.........sez......... dell’Istituto  
Учня / учениці                                                            що відвідує клас                  відділення    інституту 
................................./ 

DICHIARANO 
ЗАЯВЛЯЄМО 

 
1) di autorizzare il/la figlio/a a partecipare all’uscita didattica/visita guidata 
a............................................... con  
дозволити синові/дочці взяти участь в освітньому поході / екскурсії в ................................... . 
........... з 
partenza il giorno............................................. alle ore ......................... dalla Scuola 
Primaria/Secondaria  
виїзд в день ............................................ о   .........................  з початкової / середньої школи 
di......................................... e rientro alle ore ........................del giorno............................. 
effettuata  
................................................. та повернення о. ......................дня......................... .... проведено 
con ..................................(pullman, treno ecc.); 
з ....................................... (автобус, потяг тощо); 
 
2) di essere a conoscenza che: 
      усвідомлюючи що: 
- gli insegnanti accompagnatori sono ........................................................................................; 
   викладачі, супроводжувачі є 
- il Regolamento di Disciplina dell’Istituto è valido per tutte le attività che si svolgono al di fuori 
dell’edificio scolastico, compresi i soggiorni in Italia e all’estero;  
 Правила поведінки інституту(школи) поширюються на всі заходи які проводяться за 
межами навчального закладу, включаючи перебування(проживання) в Італії та за кордоном 
- di assumersi le responsabilità derivanti da inosservanza da parte del/della propria/a figlio/a 
delle disposizioni impartite dagli insegnanti medesimi o da cause indipendenti 

  
 

 

 
AUTORIZZAZIONE USCITA DIDATTICA/VISITA GUIDATA 

АВТОРИЗАЦІЯ НА НАВЧАЛЬНІ ЕКСКУРСІЇ/ЕКСКУРСІЇ У СУПРОВОДІ 
 
 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 
ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ЗГОДУ 
 
VISTO il Progetto Didattico; 
ДАНО Дидактичний проект 
 
PRESA VISIONE del contributo spese a carico degli alunni partecipanti in €.  
ВРАХУЮЧИ внесок у витрати, який мають сплатити учні-учасники в євро. 
 
......................................... 
e che la mancata partecipazione non darà diritto al rimborso; 
і що неучасть не дає права на відшкодування 
 
il sottoscritto...................................... □padre □tutore 
нижчепідписаний                                            батько   опікун 
la sottoscritta.....................................□ madre □tutore 
нижчепідписана                                              мати      опікун 
dell’alunno/a.............................................. frequentante la classe.........sez......... dell’Istituto  
Учня / учениці                                                            що відвідує клас                  відділення    інституту 
................................./ 

DICHIARANO 
ЗАЯВЛЯЄМО 

 
1) di autorizzare il/la figlio/a a partecipare all’uscita didattica/visita guidata 
a............................................... con  
дозволити синові/дочці взяти участь в освітньому поході / екскурсії в ................................... . 
........... з 
partenza il giorno............................................. alle ore ......................... dalla Scuola 
Primaria/Secondaria  
виїзд в день ............................................ о   .........................  з початкової / середньої школи 
di......................................... e rientro alle ore ........................del giorno............................. 
effettuata  
................................................. та повернення о. ......................дня......................... .... проведено 
con ..................................(pullman, treno ecc.); 
з ....................................... (автобус, потяг тощо); 
 
2) di essere a conoscenza che: 
      усвідомлюючи що: 
- gli insegnanti accompagnatori sono ........................................................................................; 
   викладачі, супроводжувачі є 
- il Regolamento di Disciplina dell’Istituto è valido per tutte le attività che si svolgono al di fuori 
dell’edificio scolastico, compresi i soggiorni in Italia e all’estero;  
 Правила поведінки інституту(школи) поширюються на всі заходи які проводяться за 
межами навчального закладу, включаючи перебування(проживання) в Італії та за кордоном 
- di assumersi le responsabilità derivanti da inosservanza da parte del/della propria/a figlio/a 
delle disposizioni impartite dagli insegnanti medesimi o da cause indipendenti 
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заявляє, що зробив вибір / запит відповідно до положень про батьківську відповідальність 
згідно з ст. 316, 337 ч. трет.  і 337 ч. четв. цивільного кодексу, які вимагають згоди обох 
батьків». 
 
Data        Firma genitore/tutore 
Дата                                                                 підпис   батьки/опікуни 
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dall’organizzazione scolastica. 
брати на себе відповідальність, що виникає внаслідок невиконання його/її сином/дочкою 
вказівок  даних вчителями, або причин незалежних від шкільної організації. 
 
 
Data .................................. Firma ................................................. □padre □ tutore 
Дата                                           підпис                                                                 батько   опікун 
Data .................................. Firma ................................................. □ madre □ tutore 
Дата                                           підпис                                                                   мати      опікун 
 

REGOLE DI COMPORTAMENTO DA OSSERVARE DURANTE IL VIAGGIO 
ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ, ЯКИХ НЕОБХІДНО ДОТРИМУВАТИСЯ ПІД ЧАС ПОДОРОЖІ 

 
 

□ Non allontanarsi per alcun motivo dal gruppo senza esplicita autorizzazione degli 
accompagnatori; 
Не відлучатися від групи з будь-якої причини без чіткого дозволу від 
супроводжуючих осіб; 
□Essere puntuali agli appuntamenti di inizio giornata; 
Бути пунктуальними і встигати на зустрічі на початку дня; 
□ Rispettare le persone, le cose e le abitudini dell’ambiente in cui si trova (indice di civiltà e  
premessa per un positivo rapporto con gli altri); 
Поважайте людей, речі та звички середовища, в якому він/вона знаходиться (цивільний 
індекс і передумова для позитивних стосунків з іншими); 
□ Mantenere nei confronti dei vari prestatori di servizio (autisti, guide, ecc,) un comportamento  
corretto e rispettoso dell’altrui lavoro; 
Зберігайте поведінку щодо різних постачальників послуг (водії, гіди, тощо) 
коректне та шанобливе ставлення до праці інших; 
□ Evitare comportamenti chiassosi o esibizionisti che non sarebbero certamente apprezzati. 
Уникайте агресивної чи ексгібіціоністської поведінки, яка точно не буде оцінена позитивно. 
□ Tenere presente che eventuali danni arrecati a persone o cose saranno addebitati al  
responsabile, se individuato, o all’intero gruppo in caso contrario. 
Мати на увазі, що будь-яка шкода, заподіяна людям або речам, буде стягнута з 
Відповідальних осіб, або з групи у інших випадках. 
 
 
Data .................................. Firma ................................................. □padre □ tutore 
Дата                                           підпис                                                                 батько   опікун 
Data .................................. Firma ................................................. □ madre □ tutore 
Дата                                           підпис                                                                   мати      опікун 
 
In caso di firma di un solo genitore: 
У випадку підпису одного з батьків 
 
“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la 
scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 
337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 
 
«Нижчепідписаний/підписана , усвідомлюю про адміністративні та кримінальні наслідки для 
тих, хто дає заяви, які не відповідають правді, відповідно до Указу Президента 445/2000, 

  
 

 

dall’organizzazione scolastica. 
брати на себе відповідальність, що виникає внаслідок невиконання його/її сином/дочкою 
вказівок  даних вчителями, або причин незалежних від шкільної організації. 
 
 
Data .................................. Firma ................................................. □padre □ tutore 
Дата                                           підпис                                                                 батько   опікун 
Data .................................. Firma ................................................. □ madre □ tutore 
Дата                                           підпис                                                                   мати      опікун 
 

REGOLE DI COMPORTAMENTO DA OSSERVARE DURANTE IL VIAGGIO 
ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ, ЯКИХ НЕОБХІДНО ДОТРИМУВАТИСЯ ПІД ЧАС ПОДОРОЖІ 

 
 

□ Non allontanarsi per alcun motivo dal gruppo senza esplicita autorizzazione degli 
accompagnatori; 
Не відлучатися від групи з будь-якої причини без чіткого дозволу від 
супроводжуючих осіб; 
□Essere puntuali agli appuntamenti di inizio giornata; 
Бути пунктуальними і встигати на зустрічі на початку дня; 
□ Rispettare le persone, le cose e le abitudini dell’ambiente in cui si trova (indice di civiltà e  
premessa per un positivo rapporto con gli altri); 
Поважайте людей, речі та звички середовища, в якому він/вона знаходиться (цивільний 
індекс і передумова для позитивних стосунків з іншими); 
□ Mantenere nei confronti dei vari prestatori di servizio (autisti, guide, ecc,) un comportamento  
corretto e rispettoso dell’altrui lavoro; 
Зберігайте поведінку щодо різних постачальників послуг (водії, гіди, тощо) 
коректне та шанобливе ставлення до праці інших; 
□ Evitare comportamenti chiassosi o esibizionisti che non sarebbero certamente apprezzati. 
Уникайте агресивної чи ексгібіціоністської поведінки, яка точно не буде оцінена позитивно. 
□ Tenere presente che eventuali danni arrecati a persone o cose saranno addebitati al  
responsabile, se individuato, o all’intero gruppo in caso contrario. 
Мати на увазі, що будь-яка шкода, заподіяна людям або речам, буде стягнута з 
Відповідальних осіб, або з групи у інших випадках. 
 
 
Data .................................. Firma ................................................. □padre □ tutore 
Дата                                           підпис                                                                 батько   опікун 
Data .................................. Firma ................................................. □ madre □ tutore 
Дата                                           підпис                                                                   мати      опікун 
 
In caso di firma di un solo genitore: 
У випадку підпису одного з батьків 
 
“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la 
scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 
337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 
 
«Нижчепідписаний/підписана , усвідомлюю про адміністративні та кримінальні наслідки для 
тих, хто дає заяви, які не відповідають правді, відповідно до Указу Президента 445/2000, 
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CONVOCAZIONE FAMIGLIA/TUTORE 
ПОВІДОМЛЕННЯ СІМ’Я/ОПІКУН  

Data ……. 
Дата  
I genitori/tutori  dell'alunno/a.................................................................della classe.................... 
батьки/опікуни учня/учениці                                                                             класу 
sono invitati a  presentarsi a scuola il giorno..........................dalle ore........................alle ore 
запрошуються прийти до школи в день                                       з                                         до 
 
Per: 
Для  
□ Acquisizione informazioni sull’alunno/a 
    Отримання інформації про учня/ученицю 
□ Un colloquio con l'insegnante……………… 
     Зустрічі з викладачем 
□Incontro con il personale scolastico 
    Зустріч з колективом школи 
□ Riunione di classe 
    Збори класу 
□ Colloqui 
   Збори  
□Comunicazioni urgenti riguardanti l’alunna/o 
   Термінові повідомлення щодо студента 
□ Elezioni organi collegiali 
    Вибори колегіальних органів 
 
Firma (coordinatore di classe)  
Підпис (Класний керiвник) 
 
 
La/il  sottoscritta/o............................................................................................. 
Нижчепiдписани/підписана 
Genitore dell'alunno/a..................................................................................... 
батько/мати учня/учениці 
Della classe...........................................dichiara di aver 
класу                                                                  повiдомляе про 
ricevuto e compreso la comunicazione informando che □ sarà presente □ non sarà presente. 
отримано, включаючи повідомлення про те, що □ буде присутній □ не буде присутній. 
 
Se possibile, 
Якщо можливо 
 □ si richiede la presenza di un mediatore linguistico-culturale  
 Запитується присутність мовно культурального посередника 
□ non si richiede la presenza di un mediatore linguistico culturale 
   Не запитується присутність мовно культурального посередника 
 
Firma del genitore/tutore 
Пiдпис батьків/опікунів 
______________________________ 
Data   
Дата    

25



26



G       NG
ARMONIE IN CRESCENDO

 

 

 

 

RICHIESTA CERTIFICATO MEDICO IDONEITÀ SPORTIVA 
ЗАПИТ МЕДИЧНОЇ ДОВІДКИ ДЛЯ ЗАНЯТТЬ СПОРТОМ 

(Anno scolastico ……../………) 
(Навчальний рік) 

 

 

Ai genitori/tutori dell’alunno ………………………………………… 
Батькам учня/учениці 

 

 

Si comunica che per la partecipazione dell’alunno alle attività sportive scolastiche, occorre 
consegnare a scuola il certificato di buona salute che può essere rilasciato dal proprio medico di 
fiducia. 
 Повідомляємо, що для участі учня/учениці у шкільних спортивних заходах необхідно надати 
до школи довідку про стан здоров’я, яку може видати лікар. 
 

In assenza di tale certificato l’alunno non potrà attivamente partecipare alle attività sportive 
proposte dalla scuola. 
За відсутності цього сертифікату учень/учениця не зможе брати активну участь у спортивних 
заходах, запропонованих школою. 
 
Si prega di consegnare il certificato richiesto entro il ………………………………… al docente 
coordinatore di classe.  
Будь ласка, надайте необхідний сертифікат до ………………………………… координатору 
класу. 
Ringraziamo per la collaborazione. 
Дякуємо Вам за співпрацю. 
 

 

Data……………………………….. 
Дата 
 

Firma del genitore/tutore (per presa visione) 
Підпис батьків/опікунів (що засвідчує ознайомлення) 
…………………………………….. 
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RICHIESTA COLLOQUIO (da parte della famiglia) 
ЗАЯВКА НА СПІВБЕСІДУ (від сім’ї) 

 
Data ………………………………………………… 
Дата 
 
Il genitore/tutore dell’alunno/a …………………………………………………………………. 
Батько/мати учня/учениці 
Classe ……………………………………………… 
Класу 
Desidera avere un colloquio con: 
Хотіли б поспілкуватись з: 
 
□docente ……………. ………(indicare cognome docente) 
  Викладач                                     (вказати прізвище викладача) 
□ segreteria 
   Секретар 
□ Dirigente scolastico 
    Директор школи 
 
Il giorno ……………………………….alle ore …………………………….. 
День                                                                      о                                                  год. 
 
□ Se possibile, si richiede la presenza di un mediatore linguistico-culturale 
Якщо можливо, запитується присутність мовно культурального посередника 
□ Non necessito della presenza di un mediatore linguistico-culturale 
Не має необхідності у присутності мовно культурального посередника 
______________________________ 
 
 
Data        Firma genitori/tutore 
Дата         підпис  батьки/опікуни  
 
In caso di firma di un solo genitore: 
У випадку підпису одного з батьків 
 
“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la 
scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 
337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 
 
«Нижчепідписаний/підписана , усвідомлюю про адміністративні та кримінальні наслідки для 
тих, хто дає заяви, які не відповідають правді, відповідно до Указу Президента 445/2000, 
заявляє, що зробив вибір / запит відповідно до положень про батьківську відповідальність 
згідно з ст. 316, 337 ч. трет.  і 337 ч. четв. цивільного кодексу, які вимагають згоди обох 
батьків». 
 
Firma _____________________________ 
Підпис 
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Il personale scolastico potrà riceverla: 
Персонал школи можуть вас прийняти: 
 
 
                                                                              Firma dell’ insegnante 
                                                                               Підпис викладача 
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RICHIESTA DI USCITA ANTICIPATA 
ЗАПИТ НА ДОЧАСНИЙ ВИХІД 

 
_ l _  sottoscritt_   
Я, нижчепідписаний/підписана,   __________________________________________   
 
Genitore/tutore dell’alunn _ 
Батьки/опікуни учня/учениці _______________________________________________________   
 
frequentante la classe  
що відвідує клас  _________ 
 
sez. 
відділення ____________ 
 
della scuola di  
Школи  ___________________________ _______________________ 
 
 

RICHIEDE 
ПРОСИТЬ 

 
l’uscita anticipata da scuola dell’alunno  alle ore _____________  del giorno _______________  
Дочасний вихід із школи учня/учениці о                                               год. дня 
 
 
Per:   
У зв’язку з 
                                           □     Motivi di famiglia 
                                               Сімейними обставинами 
                                           □      Motivi di salute 
                                               Станом здоров’я  
 
L’alunno è autorizzato a uscire con l’affido a ________________________________________ 
Учень /учениця авторизований вийти із школи у супроводі довірених осіб 
(allegare documento di identità) 
 (прикріпити копію документів довірених осіб) 
 
 
____________________________ 
Data        Firma genitori/tutore 
Дата         підпис  батьків/опікунів 
  
 
In caso di firma di un solo genitore: 
У випадку підпису одного з батьків 
 
“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la 
scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 
337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 
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«Нижчепідписаний/підписана , усвідомлюю про адміністративні та кримінальні наслідки для 
тих, хто дає заяви, які не відповідають правді, відповідно до Указу Президента 445/2000, 
заявляє, що зробив вибір / запит відповідно до положень про батьківську відповідальність 
згідно з ст. 316, 337 ч. трет.  і 337 ч. четв. цивільного кодексу, які вимагають згоди обох 
батьків». 
 
Firma _____________________________ 
Підпис 
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AVVISO FAMIGLIE PEDICULOSI 

ПІДОЗРУ НА НАЯВНІСТЬ У ШКОЛІ ПЕДИКУЛЬОЗУ 
Ai genitori/tutori 

Батькам/опікунам 
dell’alunn__:_____________________ 
учня/учениці     

classe_____________sezione________ 
        клас                     відділення           

A seguito della segnalazione di sospetta presenza nella scuola di pediculosi, si invitano i genitori 
degli alunni di garantire un controllo accurato e periodico dei capelli dei loro figli, al fine di 
rintracciare in tempo l’eventuale presenza di parassiti e delle loro uova (lendini). 
Після повідомлення про підозру на наявність у школі педикульозу, батькам учнів 
пропонується забезпечити ретельну та періодичну перевірку волосся своїх дітей, щоб вчасно 
відстежити можливу наявність паразитів та їх яєць (гнид). 
 
In caso di dubbio si raccomanda di consultare il proprio medico curante. 
Si ricorda che per evitare la pediculosi è utile adottare i seguenti ed efficaci accorgimenti: 
У разі сумнівів рекомендується проконсультуватися з лікарем. 
Пам’ятайте, що для уникнення педикульозу корисно вживати наступних ефективних заходів: 
 
 non scambiare o prestare oggetti di uso personale (pettini, sciarpe, cappelli, berretti, nastri 

per capelli, spazzole, ecc.); 
не обмінювати та не позичати предмети особистого користування (гребінці, шарфи, 
шапки, кепки, стрічки для волосся, щітки тощо); 

 non ammucchiare i capi di vestiario; 
               не нагромаджувати предмети одягу; 
 controllare frequentemente i capelli (almeno una volta alla settimana), in caso di dubbio 

consultare il medico curante; 
часто перевіряйте волосся (принаймні раз на тиждень), у випадку сумнівів, 
проконсультуйтеся з лікарем; 

 nel caso di infestazione di un componente della famiglia, controllare con attenzione i capelli 
di tutti i famigliari. Nel caso sia trovato un pidocchio o una lendine eseguire il trattamento 
prescritto dal proprio medico. 
у разі зараження когось із членів родини ретельно перевірте волосся всіх членів родини. 
При виявленні вошей або гнид проведіть лікування, призначене лікарем. 

 
Si confida nella collaborazione di tutti i genitori per evitare una ulteriore diffusione 
dell’infestazione 
Сподіваємося на співпрацю всіх батьків, щоб уникнути подальшого поширення педикульозу. 
 
 
Data………………………… 
дата 
 
Firma genitore/tutore per presa visione 
Підпис батьків/опікунів що засвідчує ознайомлення 
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 COMUNICAZIONE ALLA FAMIGLIA PER SOSPENSIONE LEZIONI SCOLASTICHE 

 ПОВІДОМЛЕННЯ СІМ'Ї ПРО ПРИЗУПИНЕННЯ УРОКІВ У ШКОЛІ 

 
 
 

Ai genitori dell’alunno …………………………………………………………………………. 
                 Батькам учня/учениці 

 
 
 

Si comunica che le lezioni sono sospese: 
Повідомляється що заняття(уроки) призупинені 
 
Dal ………………………………….. al ……………………………………………… 
З                                                                   до 
 
 
A causa di: 
З причин 
□ Festività 
Святкові дні 
□ Elezioni politiche 
Політичні вибори 
□ Sciopero 
Протест 
□ Edificio inagibile 
Шкільний заклад у аварійному стані 
□ Casi covid 
Випадки корона вірусу 
□ Altro 
інше 
 
 
 
 
 
 
Data__________________ 
дата 
 
 
 
                                                                Firma del genitore/tutore per presa visione 

Підпис батьків/опікунів що засвідчує ознайомлення 
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MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON AVVALERSI 
DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

ФОРМА ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ВИБІР ВІДВІДУВАННЯ ЧИ НЕВІДВІДУВАННЯ ЗАНЯТТЬ З 
КАТОЛИЦЬКОЇ РЕЛІГІЇ 

 
Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine 
e grado in conformità all’Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (Art. 9.2), il 
presente modulo costituisce richiesta dell’autorità scolastica, in ordine all’esercizio del diritto di 
scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. Nel caso in cui si 
scelga di NON avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, il genitore/tutore è tenuto a 
selezionare una delle opzioni presenti nell’apposito modulo come attività alternative. Le attività e 
le alternative proposte possono variare e rispondono anche alle esigenze organizzative del 
singolo Istituto scolastico. 
La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per 
i successivi anni di corso nei casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fermo restando, anche 
nella modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica.  
З огляду на те, що держава забезпечує викладання католицької релігії в школах усіх рівнів 
відповідно до Угоди, яка вносить зміни до латеральної  угоди  (стаття 9.2), ця форма є 
запитом шкільної влади з метою реалізації права вибору, використовувати чи не 
використовувати викладання католицької релігії. У випадку, якщо хтось вирішить НЕ 
використовувати викладання католицької релігії, батьки / опікуни повинні вибрати один із 
варіантів, представлених у відповідній формі як альтернативи діяльності. Запропоновані 
заходи та альтернативи можуть відрізнятися, а також відповідати організаційним потребам 
окремої школи. 
 Вибір, зроблений під час зарахування, діє протягом усього навчального року, якого він 
стосується, і для наступних років курсу у випадках, коли вимагається офіційне зарахування, 
без шкоди, також у режимі застосування, право вибору щороку вирішувати, 
використовувати навчання католицької релігії чи ні. 
 
_ l _  sottoscritt_   
Я, нижчепідписаний/підписана,   __________________________________________   
 
In qualità di genitore/tutore dell’alunn _ 
Батьки/опікуни учня/учениці _______________________________________________________   
 
frequentante la classe  
що відвідує клас  _________ 
 
sez. 
відділення ____________ 
 
della scuola  
Школи  ________________________________________________________________- 
                                     Infanzia/Primaria/Secondaria I Grado 
                              Дитячий садочок/ початкова школа/ Середня школа першого ступеня 
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Denominazione Istituto scolastico ____________________________________________ 
Назва навчального закладу 
 

Comune di _______________________________________________________________ 
Місто 

 

SCEGLIE 
ОБИРАЄ 

 
 

□ di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica                    
Вивчати католитську релігію (християнську етику) 

□  di  NON avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica     
Не вивчати католитську релігію (християнську етику) 

      
             
 
 
______________________________ 
Data        Firma genitori/tutore 
Дата         підпис  батьки/опікуни 
  
 
 
 
In caso di firma di un solo genitore: 
У випадку підпису одного з батьків 
 
 “Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la 
scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 
337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 
 
«Нижчепідписаний/підписана , усвідомлюю про адміністративні та кримінальні наслідки для 
тих, хто дає заяви, які не відповідають правді, відповідно до Указу Президента 445/2000, 
заявляє, що зробив вибір / запит відповідно до положень про батьківську відповідальність 
згідно з ст. 316, 337 ч. трет.  і 337 ч. четв. цивільного кодексу, які вимагають згоди обох 
батьків». 
 
 
Firma _____________________________ 
підпис 
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MODULO INTEGRATIVO PER LE SCELTE DEGLI ALUNNI CHE NON  
SI AVVALGONO DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

ДОДАТКОВА ФОРМА ДЛЯ ВИБОРУ УЧНІВ, ЯКІ НЕ ВИВЧАТИМУТЬ КАТОЛИЦЬКУ РЕЛІГІЮ 

□ ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE        
 ДИДАКТИЧНА АКТИВНІСТЬ І ФОРМУВАННЯ   

□ ATTIVITÀ DI STUDIO E/O Dl RICERCHE INDIVIDUALI (con assistenza di Personale Docente)
 АКТИВНІСТЬ УЧНІВ І/АБО ІНДИВІДУАЛЬНІ ДОСЛІДИ (у присутності шкільного 
персоналу) 

□ LIBERA ATTIVITÀ DI STUDIO E/O Dl RICERCA(senza assistenza di Personale Docente)            

ВІЛЬНА АКТИВНІСТЬ УЧНІВ І/АБО ДОСЛІДЖЕННЯ (без присутності шкільного персоналу) 

□ USCITA DALLA SCUOLA (con conseguente cessazione del dovere di vigilanza 
dell’Amministrazione e subentro della responsabilità del genitore o di chi esercita patria 
potestà) 

ВИХІД З ШКОЛИ ( що призводить до припинення обов’язків нагляду з боку шкільного 
персоналу та взяття на себе відповідальності з боку батьків/опікунів або особи яка виконує 
батьківські обов’язки)    

 
______________________________ 
 
Data        Firma genitori/tutore 
Дата         підпис  батьки/опікуни 
  
 
 
In caso di firma di un solo genitore: 
У випадку підпису одного з батьків 
 
 “Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la 
scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 
337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 
 
«Нижчепідписаний/підписана , усвідомлюю про адміністративні та кримінальні наслідки для 
тих, хто дає заяви, які не відповідають правді, відповідно до Указу Президента 445/2000, 
заявляє, що зробив вибір / запит відповідно до положень про батьківську відповідальність 
згідно з ст. 316, 337 ч. трет.  і 337 ч. четв. цивільного кодексу, які вимагають згоди обох 
батьків». 
 
 
Firma _____________________________ 
підпис 
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"Chissà se la luna
di Kiev
è bella

come la luna di Roma,
chissà se è la stessa

o soltanto sua sorella…
 

Ma son sempre quella!
– la luna protesta –

non sono mica
un berretto da notte

sulla tua testa!
 

Viaggiando quassù
faccio lume a tutti quanti,

dall’India al Perù,
dal Tevere al Mar Morto,
e i miei raggi viaggiano

senza passaporto”
                                                

                                                    Gianni Rodari

LA LUNA DI KIEV


