
                                                ДИТЯЧА ШКОЛА  PEZZA PACIANA 

Протягом навчального року дитяча школа дидактичного напряму Eboli 1 приймає дітей 
різних нацiй та культур. Цей документ дає можливість, та пропонує прості, але суттєві ознаки та 
придає необхідну інформацію, щоб дозволити сім’ям, та перш за все дітям, пережити шлях 
включення та інтеграції в італійський соціальний контекст, який має бути безтурботним і 
позитивним для їхнього зростання. 

 
Час початку та кінець навчального дня 

Вхід і вихід вихованців з дитячого садка здійснюється з дотриманням наступного часу: 

 

ДИТЯЧА ШКОЛА PEZZA PACIANA – секції Borgo e Vincenzo giudice 
ВХІД ВХІД ВИХІД секції 

Двори 
Piazza Pezzulo 

З 8:15 до 9:15 З 12:45 до 13:45 A-B-C (секцiя, Borgo ) 
E-F-G-I (секцiя V. 
Giudice) 

 

Учні в супроводі одного з батьків або осіб, які заміняють в даний момент батьків, повинні бути 
залишені на відкритих майданчиках і довірені співробітникам, які будуть супроводжувати їх до 
відповідних класiв. У помiщщеннi- секції Borgo дітей будуть супроводжувати до дверей та 
відповідних класних кімнат, які будуть позначені відповідним чином. Операції виходу 
наприкінці уроків відбуватимуться в тих же приміщеннях і в такому ж порядку. 

Сім’ї запрошуються до співпраці та ретельного дотримання запланованого часу входу до секції 
їхньої дитини, жоден з батьків не може ввійти в приміщення Інституту без дозволу директора. 
З метою захисту дітей у школі нагадують, що, якщо батьки не можуть прийти до школи, щоб 
забрати  власних дітей у зазначений час виходу, вони повинні заповнити та передати до oфісу 
секретаріату зразок про доручення, підготовлений цим закладом (що, додається до цього листа, 
копія зразка  довіреності-додаток1). 

Учитель ні за яких обставин не може довірити нiкому неповнолітню дитину. 

Шкільний план 

Учням дозволяється взяти з собою особистий рюкзак з усім необхідним для зручного 
перебування в школі (ланч-бокс, пляшка з водою, носові хустки, можлива зміна одягу). 

Вчителі мають можливiсть попросити дидактичний матеріал для полегшення виконання 
запрограмованих дидактичних заходів:  зошит, кольори тощо... 

 
 

 

 

 

 



                                                                ТИПОВИЙ ШКІЛЬНИЙ ДЕНЬ 

ГОДИНИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОСТОР 

8.15 - 9.15 
сукцiя Pezza Paciana 

8.00 - 9.00 
секції Casarsa і Longobardi 

Вхід  та прийом дітей 

Вхід  та прийом дітей, 
спонтанні ігри в секціях до яких 
вони належать, ігри соціалізації 
в влаштованих куточках секції 

та/або в саду 

9.30 / 10.00 Ранковий перекус * 
 

Дозволяється приносити 
перекуски з дому в ланч-боксі 
разом із пляшкою води лише 
для особистого користування. 
Це може бути сплановано та 
вирiшено вибiром родини. 

10.00 / 10.45 
Ранковi рутиннi дiяльностi  

(переклик учнiв ..) 
 

Бесіди, переклик учнiв, заняття, 
календар, рахування, завдання, 

пісні, читання чи розповіді в 
мережах своїх секцiй та 

викладачями до яких вони 
належать. 

10.45 / 12.00 
(12.30 ранку) НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Конкретні заходи з 
програмування у відповідних 

секціях та/або лабораторiї POF у 
спеціально відведеному класі з 

внутрішніми чи зовнішніми 
експертами. 

12.00 / 12.25 Рутинна ДІЯЛЬНІСТЬ обід в 
їдальні 

Прибирання секцій, особиста 
гігієна у ванній кiмнатi, вхід до 

їдальні. 

12.30-13.00 
(секцiї Longobardi і Casarsa) 

12.45-13.15 
(секцiя Borgo) 

1-й вихід 

Діти яки навчяються в вiдповiнiй 
секцiї, які не залишаються  

обідати, повиннi 
притримуватися тiльки 

ранкового режиму. 

13.15-14.15 спонтаннi ігри 

Вiльний час.. заняття в кімнаті 
відпочинку або в секції 
(конструкції, малюнки, 

спонтанні та/або настільні ігри) 
або у дворі  разом з викладачем 

тієї ж секції 

14.15-15.30 НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
Виконання Конкретних видiв 

дiяльностi по програмi у 
відповідних секцiях 

15.30-15.45 Перекус  

15.30-16.00 
(секцiї Longobardi  i Casarsa) 

15.45-16.15 
(секцiя Borgo) 

2-й і остатьнiй час виходу 

Настільні ігри, малюнки, 
імітаційні ігри, маніпуляції, 

прибирання та вітання 
 відповідного розділу секції, та 
вітання вчителя під час  виходу 

зi школи. 
 

 
* Повідомляємо, що також  покладаючись на законодавство Європейського Співтовариства 
(Регламент ЄС № 852 / 2004 від 29 квітня 2004 року про гігієну харчових продуктів), 



категорично забороняється приносити їжу до школи та напої для свят, пов'язаних з днями 
народження, іменинами тощо. 

Слід зазначити, що така поведінка є заборонена в школі, оскільки вона суперечить правилам  

та можливою наявністю алергикам , непереносимості деяких харчових продуктів а також 

суперечить правилам, що до дотриманням заходів безпеки до зараження від covid-19. 

 

Відсутність в школі 

Для повернення до школи після короткої або тривалої відсутності батьки повинні  здати  

заповненi належним чином модуль самодекларації, що додаються до цього документа. 

• зразок 5  вiдсутнiсть від 1 до 3-х днів по причині стану здоров’я,  яка не пов’язана із інфекцією 

COVID-19; 

• зразок 6 про відсутність за сімейними обставинами. 

• Самосертифікація та тампон на COVID- 19 з негативним результатом 

Уточнюється, що медична довідка, видана педіатром, необхідна у разі відсутності у 

зв’язку з хворобою понад 3-х днів. 

 

Зустріч школа-сім'я 

Викладачі секцій є надійними орієнтерами, до яких ви завжди можете звернутися з 

великою впевненістю. Якщо батьки бажають провести приватну зустріч з вчителями, щоб 

проінформуватися про навчально-дидактичний прогрес або попросити поради та/або щодо 

думки інших аспектів шкільного життя своїх дітей, ви можете надіслати офіційний запит до 

школи на електронну адресу. -поштова адреса saee053002@informazione.it. 

 

Додаток 1 



ДОВIРЕННIСТЬ ПРО ЗАБИРАННЯ ДИТИНИ 

  

 я________________________________________ мiсто народження _______________ дата 
народження______________________‗‗____________(___), батько/МАТИ  
школяра/школярки________________________________________________ ВIДПОВIДНА 
СЕКЦIЯ _____________________________ 

  

 Заява на ДОВIРЕННIСТЬ ІНШИМ OCОБАМ  ЯКI ЗАБИРАТИМУТЬ ДІТЕЙ ЗI ШКОЛИ 

замість  НАС БАТЬКІВ супроводжуЮТЬ МОЮ дитину/дочку/СИНА на вихід зі школи, особа/И 
вказані нижче: 

  

1. громадян/ка___________________________ мiсто народження 
________________________  дата народження ____________ 

2. громадян/ка_____________________________ мiсто народження 
_______________________  дата народження ____________ 

3. громадян/ка_____________________________ мiсто народження 
________________________ дата народження ____________       

4. громадян/ка____________________________ мiсто народження 
________________________  дата народження____________ 

 

ДОДАЮТЬСЯ ДОКУМЕНТИ БАТЬКІВ ТА  ТИХ ОСІБ яких вони уповноважують та мають 
(посвiдчення) ДОВIРЕННIСТЬ ЯКУ ПОТРIБНО ЗДАТИ до ОФIСУ секретаріату. 
 

Еболi,___________                                                                                                                                                                                                                   

 

ПIДПИС БАТЬКIВ 

____________________________ 

____________________________ 

 

 

 
 

Додаток 2 



зразок 5 

  

Я __________________________________ мiсто народження ________________________ 

Дата народження____________ ,  

батько/мати/школяра/школярки________________________________________ 

вiдповiдного класу /секцii ________              школи ____________________________________ 

усвідомлюючи всі цивільно-правові та кримінальні наслідки, передбачені у разі неправдивих 
декларацій, та усвідомлюючи важливість дотримання профілактичних заходів, спрямованих на 
поширення COVID-19 для захисту здоров’я всiеi громади, 

ЗАЯВЛЯЄ 

Що власна дитина може повернутися до школи та до навчання, оскільки під час її відсутності у 
неї НЕ БУЛО жодних  або потенційно підозрілих симптомів COVID-19: 

Лихоманка (> 37,5 °C) 

• Кашель 
• Утруднення дихання 
• Кон'юнктивіт 
• Нежить / закладеність носа 
• Шлунково-кишкові симптоми (нудота / блювота / діарея) 
• Раптова втрата/зміна смаку (агевзія/дисгевзія) 
• Біль у горлі  
• головний біль 
• Міалгія 

У разі появи цих симптомів батьки повинні звернутися до лікуючого сiмейного лікаря або до 
(державного або приватного) педiатра  та для клінічних оцінок та необхідних обстежень перед 
поверненням до школи.  

 

Мiсце i дата____________________________ 

                                                                                                      Пiдпис____________________________ 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

Зразок 6 

  

Я __________________________________ мiсто народження ________________________ 

дата народження____________, 

батько/мати/школяра/школярки________________________________________ 

вiдповiдного класу /секцii ________                    школи ____________________________________ 

усвідомлюючи всі цивільно-правові та кримінальні наслідки, передбачені у разі неправдивих 
декларацій, та усвідомлюючи важливість дотримання профілактичних заходів, спрямованих на 
поширення COVID-19 для захисту здоров’я всiеi громади, 

ЗАЯВЛЯЄ 

Що вiдсутність власноi дитини в школi з__________________ по____________________  
була з власних причин i не звязана нi яким чином зi станом здоров’я. 

  

  

Мiсце i дата ________________________  

  

Пiдпис __________________________ 

  

  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 4 



САМОСЕРТИФIКАЦIЯ  

(ст. 47 Указ Президента № 445 від 28 грудня 2000 р. та наступні зміни..) 

Я____________________________________  мiсто народження ________________________ 

дата народження ____________________  ПРОПИСКА______________________   

Вул._______________________________________________________________________________________  

Iндетифiкацiйний нромер__________________________________ 

ТА 

Я____________________________________  мiсто народження ________________________ 

дата народження ____________________  ПРОПИСКА______________________   

Вул._______________________________________________________________________________________  

Iндетифiкацiйний нромер__________________________________ 

Усвiдомлюючи  про кримінальні санкції, передбачені ст. 76 Указу Президента 28 грудня 2000 р. 
н. 445 та наступні поправки, i1. у разі неправдивих декларацiй - наслiдок  втрата отриманоi 
попередньо переваги .відповідно до ст. 75 вищезгаданого Указу Президента; згідно  артиклям 
що до неправдивих декларацiй за Указом Президента  445/2000 та наступні поправки. 
 
усвiдомлюючи про присутнiсть указаного артиклю 6, абзац 1, буква а), пункт 1 – останнє речення 

та буква б), пункт 1 – останнє речення «у разі використання самостійно проведеного 

антигенний тесту на COVID 19 i його негативного результату це також засвідчується 

шляхом самосертифікації». 

                                                                 Заявляю/заявляємо 

Підтверджуємо нашою власною відповідальністю, що наша дитина/син/ дочка  
__________________________________ зарахований/зарахована до класу _________________ 

Iз симптомами, що вказують на можливу інфекцію SARS-CoV-2, (вам потрiбно заявити) про:  

o Зроблений тест на COVID-19, при першій появі симптомів, та його НЕГАТИВНИЙ 
результат;  

o Зроблений самостiйнио антигенний тест на COVID 19 при першій появі симптомів, на разi 
якщо симптоми не зникають,потрiбно  повторити тест на п’ятий день після дати 
останнього контакту з iнфiкованою особою.  Якщо обидва тести мають НЕГАТИВНИЙ 
результат можна повертатися до школи. 

(відзначте відповідний пункт який ви вибераєте )  

 

а також 

 
прохаю/прохаємо 



Щоб дидактична діяльність нашої дитини продовжувалася в присутності з використанням 
засобів захисту органів дихання типу FFP2 згідно з вимогами чинного законодавства. 
вказана нижче особа  зобов'язується негайно повідомляти про будь-які зміни. 
Напослiдок повиннi заявити, що вони поінформовані відповідно артиклю ст. 13 Регламенту ЄС 
2016/679, що  всi  персональні зібрані дані будуть оброблятися, в тому числі  також за допомогою 
технологiчних та  інформаційних інструментів ,тiльки виключно в рамках процедури, для якої 
робиться ця заява. 

 

  

дата,_________                                                                                 мунiципалітет,______________________ 

  

Підпис батьків/виконавців батьківських повноважень/опікунів/піклувальників (якщо учень 

неповнолітній)  

_____________________                                                                      _________________________  

 

Якщо це по iншим причинам ВКАЖІТЬ, ЧИ ЦЕ ВИПАДОК А ЧИ Б 

 

A. У разі розлучених/ батьків /  користуючись опікою обох батьків, оскільки обидва батьки 

зобов'язані підписати заяву (див. статтю 155 Цивільного кодексу, зміненого згідно із законом від 

8 лютого 2006 р., п. 54), кожен із батьків повинен надіслати цю заяву . 

Б. У випадку, якщо зразок підписаний лише одним із батьків, слід також підписати таку 

декларацію: 

Я, громадян/громадянка, згідно з Указом Президента та за призначенню цього Указу 

Президента 445/2000 та наступні зміни.., знаючи про кримінальні санкції, зазначені у ст. 76 

вищезгаданого Указу Президента у разі неправдивих заяв, я заявляю, що беру під свою особисту 

відповідальність ,та також висловлюю волю іншого з батьків, який здійснює таж свої батьківські 

повноваження , який знає ,пояснює та поділяє свiй  вибір який стосується самого ж учня. 

                                                                                            Підпис батьків / опікуна / піклувальника 

                                                                                           

                                                                                             ________________________________________ 


