
lingua russa
Добро пожаловать в нашу школу!

Наша школа дневная: открывается с 815 часов и закрывается в 1615

часов, каждый день кроме субботы. Столовая (во время обеда в
школе) и часть учебного дня. Регистрация в столовой должна быть
произведена в разделе «Политика образования» по адресу via del
vecchio Passeggio 1, тел: 0372 407922. Вы также можете попросить
специальное  меню  в  том  случае  если  есть  проблемы  с  питанием
(аллергия) или по религиозным причинам (без мяса или же без мясо
свинины). 

В середине утра (в 1005)есть небольшой перерыв, чтобы сходить в
ванную и перекусить. Перекус предоставляет школа:
фрукты, йогурт или крекеры. 

После обеда есть свободное время для игры перед возобновлением
уроков.

В нашей школе 10 классов, курс А и курс В. В каждом классе
работают  по  2  или  3  учителя.  Предметы  в  каждом  классе:
итальянский  язык,  математика,  история,  география,  наука,
физическая культура, музыка, религия. 

Те, кто не исповедуют религию, могут сделать выбор, пойти домой
или остаться в школе и заняться деятельностью, альтернативной
религии, например, исследовать, учиться или углубленно работать
с учителем класса.

В нашей школе ведется Электронный журнал. В Электронном журнале
учителя каждый день отмечают приведенные аргументы и отсутствие
учеников.  Когда  есть  важная  информация  для  класса,  они
отмечаются в электронном журнале. Если ученик отсутствует, он
может  воспользоваться  Электронным  журналом,  чтобы  следить  за
тем, что делается в школе каждый день, а также может отправить
материал (домашнее задание) учителям, чтобы они проверили. 

Для  входа  в  электронный  журнал  ученику  понадобится  пароль,
который необходимо запросить в секретариате. 

Чтобы  отмечать  домашнее  задание  и  для  другого  общения  между
домом и школой, мы используем школьный дневник. 

В дневнике также есть формы заявления, которые родители должны
указать (имена тех, кто придет забрать ребенка, разрешения на
выход, и т.д.) и место для указания причин отсутствие ребенка.
Когда ребенок возвращается в школу после отсутствия, он должен
иметь  объяснение,  подписанное  родителем,  с  указанием  причины
отсутствия. 

Классные  руководители  передадут  ученику  список  материалов  для
покупки и книг на заказ. Книги не оплачиваются, потому что в
начальной школе они бесплатные.

По всем вопросам смотрите сайт школы:  
www.iccremonatre.edu.it 

http://www.iccremonatre.edu.it/


Lingua ucraina
Ласкаво просимо до нашої школи!

Наша школа денна: відкривається з 815 годин і закривається в 1615 
годин, кожен день крім суботи. Їдальня (під час обіду в школі) і
частина навчального дня. Реєстрація в їдальні повинна бути 
проведена в розділі «Політика освіти» за адресою via del vecchio
Passeggio 1, тел: 0372 407922. Ви також можете попросити 
спеціальне меню в тому випадку якщо є проблеми з харчуванням 
(алергія) або з релігійних причин (без м'яса або ж без м'ясо 
свинини).

В середині ранку (в 1005) є невелика перерва, щоб сходити у ванну
і перекусити. Перекус надає школа: фрукти, йогурт або крекери.

Після обіду є вільний час для гри перед поновленням уроків.

У нашій школі 10 класів, курс А і курс В. В кожному класі 
працюють по 2 або 3 вчителі. Предмети в кожному класі: 
італійська мова, математика, історія, географія, наука, фізична 
культура, музика, релігія.

В нашій школі ведеться Електронний журнал. В Електронному 
журналі вчителя кожен день відзначають наведені аргументи і 
відсутність учнів. Коли є важлива інформація для класу, вони 
відзначаються в електронному журналі. Якщо учень відсутній, він 
може скористатися Електронним журналом, щоб стежити за тим, що 
робиться в школі кожен день, а також може відправити матеріал 
(домашнє завдання) вчителям, щоб вони перевірили.

Для входу в електронний журнал учневі знадобиться пароль, який 
необхідно запросити в секретаріаті.

Щоб відзначати домашнє завдання і для іншого спілкування між 
домом і школою, ми використовуємо шкільний щоденник.

У щоденнику також є форми заяви, які батьки повинні вказати 
(імена тих, хто прийде забрати дитину, дозволу на вихід, і т.д.)
і місце для вказівки причин відсутності дитини. Коли дитина 
повертається в школу після відсутності, він повинен мати 
пояснення, підписана батьками, із зазначенням причини 
відсутності.

Класні керівники передадуть учневі список матеріалів для покупки
і книг на замовлення. Книги не оплачуються, тому що в початковій
школі вони безкоштовні.

З усіх питань дивіться сайт школи:
www.iccremonatre.edu.it

http://www.iccremonatre.edu.it/

