
Логотип школи
(Logo scuola) РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА

Навчальний рік 2021/2022

(MODULO ISCRIZIONE
Anno Scolastico 2021/2022)

Вибір адреси (або варіанту у випадку першого циклу)
Scelta dell’indirizzo (o dell’opzione nel caso del primo ciclo)

•
•
•
•

Прописка по Місцю проживання (Residenza) / Адреса (Indirizzo): Муніципалітет (Comune)
________________________________________________________________________________
Вулиця та номер (Via e Numero):____________________________________________________
Квартал  (Frazione o quartiere)_________________ Поштовий індекс( c.a.p.)________________
Тел Батько (Tel Padre)______________________ тел мама (Tel Madre)_____________________
тел учень (Tel
Alunno)______________________________________________________________
учень електронної пошти (email alunno)______________________________________________

дата (Data) Підпис (Firma)

Розділ про здійснення права вибирати, користуватися вченням католицької релігії чи ні
(Sezione relativa all’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento
della religione cattolica)

Вибір, зроблений під час зарахування, набуває чинності протягом усього навчального
року, до якого він відноситься. (La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero
anno scolastico cui si riferisce.)

Вибір використовувати вчення католицької релігії (Scelta di avvalersi dell’insegnamento della
religione cattolica)
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Вибір не скористатися вченням католицької релігії (Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della
religione cattolica)

дата (Data) Підпис (Firma)

(*)  обов'язкова згода (consenso obbligatorio)

Власником обробки персональних даних є ____ Всі дані студентів,
переданих у процедурі зарахування, будуть оброблятися відповідно до Регламенту ЄС
679/2016 (так званий GDPR) для єдиних цілей інституційного та адміністративного
управління Школою.
(Il titolare del trattamento dei dati personali è ______________________. Tutti i dati degli alunni
comunicati nella procedura di iscrizione saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016
(cosiddetto GDPR) per le sole finalità istituzionali e di gestione amministrativa della Scuola.)

Дата (Data)_____________
батьківський підпис (Firma genitore) _________________________
батьківський підпис (Firma genitore) _________________________
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
нижчепідписаний уповноважує створювати та розголошувати, без обмежень
у часі, просторі та підтримці та без будь-яких вимог щодо компенсації чи прав, фотографії,
відео чи інші аудіовізуальні матеріали, що містять зображення, ім’я та голос його/її дитини/ а
в рамках навчально-дидактичної діяльності в межах цілей, визначених Планом пропозицій
що до навчання.
(l_ sottoscritt_ autorizza _________________________a realizzare e a divulgare, senza limiti di
tempo, spazio e supporto e senza avere nulla a pretendere in termini di compenso o diritti,
fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l’immagine, il nome e la voce del proprio
figlio/a, all’interno di attività educative e didattiche nell’ambito delle finalità previste dal Piano
dell’Offerta Formativa.)

Дата (Data)_______________________
батьківський підпис (Firma genitore)_____________________________
батьківський підпис (Firma genitore)_____________________________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*)  обов'язкова згода (consenso obbligatorio)

нижчепідписаний заявляє, що бере на себе всю відповідальність за будь-яку шкоду, яка може
статися через недотримання його/її дітьми правил обережності та поведінки, визначених
Угодою про спільну відповідальність, і зобов’язується відшкодувати школі.
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(_l_ sottoscritt_ dichiara di assumersi ogni responsabilità per eventuali danni che possano verificarsi
per l’inosservanza da parte del propri_ figli_ delle norme precauzionali e di comportamento, così
come individuate dal Patto di Corresponsabilità e si impegna a risarcire la scuola.)

Дата (Data)_______________________
батьківський підпис (Firma genitore)_____________________________
батьківський підпис (Firma genitore)__________________________________

УВАГА – ОБОВ'ЯЗКОВІ ЩЕПЛЕННЯ

(ATTENZIONE – VACCINAZIONI OBBLIGATORIE)

Для доступу до італійської школи, від 0 до 16 років, і для іноземних неповнолітніх без
супроводу обов'язкові наступні щеплення:

(Per l’accesso alla scuola italiana, da 0 a 16 anni di età e per i minori stranieri non
accompagnati, sono obbligatorie le seguenti vaccinazioni):

● Антиполіомієлітика
● (anti-poliomielitica)
● Протидифтерії (anti-difterica)
● проти правця (anti-tetanica)
● проти гепатиту В (anti-epatite B)
● проти кашлюку (anti-pertosse)

● протигемофільний грип типу B
(anti-Haemophilus influenzale tipo b)

● проти кору (anti-morbillo)
● анти краснуха (anti-rosolia)
● анти-свинка (anti-parotite)
● анти-вітраїцела (anti-varicella)

Їх відсутність не впливає на відвідуваність школи, за умови, що шлях активізується з АСЛ
компетенції для відновлення відсутніх щеплень.

(La loro assenza non pregiudica la frequenza scolastica, purché venga attivato il percorso con la
ASL di competenza per il recupero delle vaccinazioni mancanti.)


