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PENTRU PĂRINŢII STRĂINI

CUM FUNCŢIONEAZĂ SCOALA
ÎN ITALIA
Informaţii de bun venit pentru
fiii şi fiicele tale
Această broşură este tradusă în 2 limbi:
albaneză şi română
BINE AŢI VENIT
ÎN ORAŞUL ROCCA PRIORA (RM)
ŞI ÎN ŞCOLILE SALE
din centrul urban
şi din fracţiunea Colle di Fuori

Aceasta mica carte ne dă posibilitatea de a va saluta cordial şi vă ajuta să înţelegeţi cum
funcţionează şcoala italiană.
Puteţi să înscrieţi la şcoală imediat copiii voştri, chiar dacă anul şcolar a început deja.
Este important să ştiţi că toţi copiii au dreptul să meargă la şcoală, chiar dacă aceştia nu sunt în
regulă cu documentele şi cu normele de Lege a Reşedinţei.
( ONU -Convenţia Internationala privind drepturile internaţionele ale copilului, articolul 28)

§ CAŢI ANI LA ŞCOALĂ
Grădinita: de la 3 la 6 ani (nu este obligatorie)
Învăţământul obligatoriu durează 10 ani:
- 5 ani de şcoală primară – elememtară – clasele I - V
- 3 ani de şcoală secundară de primul grad – clasele VI - VIII
- 2 ani de şcoală secundară de al doilea grad -

Şcoala primară începe de la 6 ani până la 11 ani.
Şcoală secundară de primul grad începe la 11 ani până la 14 ani .
Cei 2 ani de şcoală secundară de al doilea grad încep la 14 ani până la 16 ani.
Cei 3 ani de şcoală secundară de al doilea grad încep de la 16 ani până la 19 ani.
Scoala obligatorie este gratuita.
Numai cărţile de şcoală primară sunt oferite gratuit; familiile trebuie să cumpere caiete,
pixuri, culori, etc ....
Pentru toate cele trei tipuri de şcoli părinţii trebuie să se organizeze pentru plata unei
sume stabilite de şcoală, suma necesară pentru a permite participarea fiului / fiicei la
excursii didactice şi tabere la care clasa decide să participe.
§ ÎNSCRIEREA LA ŞCOALĂ
Pentru a înscrie pe fiul sau pe fiica d-tră trebuie să mergeţi la şcoală, la birourile
Secretariatului, cu sediul central în Via della Pineta şi să completaţi formularul de
înscriere.
Trebuie să prezentaţi:
- Certificat de Vaccinare;
- Documente de la şcoala care a fost frequentată anterior.
Dacă în momentul înscrierii nu aveţi aceste documente, este de ajuns să faceţi o declaraţie pentru
studiile efectuate până în acel moment.
Directorul şcolii sau profesorul responsabil se va ocupa de integrarea în clasă a fiul / fiicei d-tră.
În momentul înscrierii se va face alegerea pentru:
- Tipul de şcoală (timp lung sau scurt)

- Locul de amplasare a şcolii ( la Rocca Priora sau la Colle di Fuori)
- invatarea religiei catolice sau nu
- Înscrierea la cantina şcolii
- Înscrierea pentru transportul şcolar
CARE TIP DE ORAR
În grădiniţă părinţii pot alege între:
1) Timp redus: de la 8,20 până la 13,20 de lunì până vineri
2) Timp plin: de la 8,20 până la 16,20 de lunì până vineri cu cantină.
În sediul scolii de la Colle di Fuori intrarea si iesirea de la scoala sunat nticipate de 10
minute.
În Şcoala Primară parinţii pot alege între două posibilităţi:
1) 27 de ore pe săptămână - 8.10 - 13.40 de luni până vineri
2) 40 de ore pe săptămână - 8.10 - 16.10 de luni până vineri cu mese şcolare.
În Şcoala secundară de primul grad părinţii pot alege între două posibilităţi:
1) Timp normal de la 8.00 până la 14.00, de luni până vineri
2) Timp prelungit: de la 8.00 până la 14.00 , luni şi vineri
de la 8.00 până la 16.00, marţea, miercurea şi joia
CUM SĂ CEREŢI SERVICIUL DE CANTINĂ ŞCOLASTICĂ
Pentru a avea acest serviciu, gestionat de primărie, părinţii trebuie să obţină un card personalizat
pentru fiecare copil, care va servi pentru plata meselor consumate zilnic. Acest card se poate cere la
birourile 'primariei telefonand la numarul: 06/940751301 Mai multe informaţii pot fi găsite pe
site-ul www.comune.roccapriora.roma.it
Din motive de sănătate sau religioase, puteţi solicita o dieta specială în momentul de înscriere
în biroul şcolii.

DACĂ LOCUIŞTI DEPARTE DE SCOALĂ
Există posibilitatea de a solicita transportul şcolastic în autobuz şcolar plătind
o taxă anuală. Şi acest serviciu este oferit de primărie. Pentru cele mai recente informaţii cu privire
la funcţionarea acestui autobuz se poate utiliza acelaşi număr de telefon sau conectandu-vă la siteul primăriei.

CALENDARUL ŞCOLASTIC
Şcoala durează aproximativ 9 luni.
Începe la mijlocul lunii septembrie şi se termină la jumătatea lunii iunie.
Grădiniţa se încheie pe 30 iunie.
Există două perioade de vacanţă:

- două săptămâni la Crăciun (de obicei, de la 23 Decembrie – 6 Ianuarie);
- o săptamană de Paşte (in martie sau aprilie).
Există câteva zile de vacanţă distribuite pe tot parcursul anului.
Şcoala vă va informa de fiecare data cu un avertisment scris pe jurnal fiul sau al fiicei d-tră.
Este important sa verifici mereu jurnalul!

ABSENŢELE DE LA ŞCOALĂ
De fiecare dată când fiul sau fiica d-tră nu merg la şcoală, părintele trebuie să justifice
motivul absenţei.
Pentru scoala primară şi secundară justificarea trebuie să fie scrisa pe un carnet, care este inmânat
unuia dintre părinţi la sediul şcolii frecventată de fiul sau fiica d-tră.
În caz de boală de mai mult de 5 zile, pentru a se intoarce la şcoală este necesar certificatul medical
care să ateste că studentul a fost recuperat.
Având în vedere că prezenţa la şcoală este foarte importantă, sunt permise maxim 50 de zile de
absenţă ca anului şcolar sa fie valabil.

CE ÎNVATĂ ELEVII LA ŞCOALĂ

Şcoala noastră are un POF (Plan de ofertă formativă) prezent pe site-ul şcolii şi disponibil pentru
examinare la:
www.icroccapriora.it
La grădiniţă copiii, printr-o abordare distractivă-expresivă, învată să socializeze şi să respecte
regulile de convieţuire. De asemenea, dezvoltă abilităţile şi dobândesc cunoştinţe iniţiale pentru
studiul materiilor cu care se vor confrunta în şcoala primară.
În şcoala primară şi secundară de prrimul nivel disciplinele pe care elevii le vor studia sunt:
Limba italiană
Limba straină (în Şcola Primară în primul an: engleza; în Şcola Secundară poţi adăuga
franceseza)
Matematica
Ştiinţe si tehnologie (educatia ştiinţelor, informatică)
Istoria
Educaţia pentru cetăţenie
Geografia
Desen (educaţie imagine, educaţia artei )
Gimnastica (educaţie fizică)
Muzică
Religie

Şcoala noastră oferă de asemenea, o serie de proiecte gratuite şi opţionale în afara şcolii, care sunt
definite de la an la an.
Pentru elevii cu dificultăţi de învăţare sau dizabilităţi este prevazut un serviciu de sprijin pentru
studiu în timpul orelor de şcoală, serviciu efectuat de către profesori special instruiţi.
Pentru a solicita acest serviciu, părinţii se pot adresa Centrului de Neuropsihiatrie a Copilului de la
ASL RMH din Frascati, situat în Via Enrico Fermi 2, tel. 06/94044204.

CUM SE EVALUEAZĂ REZULTATELE ŞCOLASTICE
Fiecare an şcolar este împărţit în două părţi de patru luni.
În ianuarie şi iunie, profesorii evaluează rezultatele elevului/elevei şi pregătesc
"documentul de evaluare", care va fi dat familiei, la sfârşitul anului şcolar.Performanţa
elevului/elevei este exprimată cu un vot numeric în zecimi, comportamentul se va
exprima cu o evaluare sau o nota.
De asemenea, în timpul anului profesorii înregistrează voturile elevul pe carnetul său
scolastic pentru informarea periodică a părinţilor despre performanţele în studiu.

ŞEDINŢELE ÎNTRE PĂRINŢI ŞI PROFESORI
Pe parcursul anului şcolar vor fii organizate sedinţe de clasă între profesori şi
reprezentanţi ai părinţilor,reprezentanti aleşi anterior.
Aceste ocazii sunt foarte importante pentru a cunoaşte mai bine programul de studiu, vom
vorbi împreună despre întreaga situaţie şcolară şi vom stabili un parteneriat între şcoală
şi familie, necesar pentru buna educaţie a elevilor.

INTERVIURI INDIVIDUALE
Cadrele didactice comunică părinţilor ziua în care îi pot întalni pentru a discuta despre elev/ă,
despre dificultăţile şi progresele sale, într-un interviu individual.
Părinţii pot solicita, de asemenea, o întâlnire cu cadrele didactice, în cazul în care doresc să
vorbească despre modul în care copilul lor participă la activităţile scolare sau dacă au nevoie de
clarificări şi / sau recomandări de la profesori.

INTEGRAREA LA ŞCOALĂ
Pentru a se intergra în noua clasă, pentru a se orienta în şcoală şi să fie ajutat în primele momente
de cunstiintă, fiul / fiica d-tră va fi însoţit de profesori şi va putea fii însoţit de alti elevi de aceaşi
naţionalitate, prezenţi în clasă, care au fost deja integraţi.
In baza resurselor disponibile în şcoli, ar putea avea si sprijinul unui mediator cultural, care
(aproape întotdeauna) vorbeşte limba maternă a fiului/fiicei d-tra.

Mediatorul poate întâlni familia elevului/elevei.
Chiar şi familia străină poate solicita o întâlnire cu mediatorul.
Pentru a ajuta la învaţarea limbii italiene, profesorii vor organiza activitatea de predarea a limbii
italiene - orale şi scrise - în câteva momente de predare specifice şi vor încurajeza învăţarea limbii
prin simplificarea conţinutului .

NU UITA!
Dacă aveţi orice îndoială sau dificultate puteţi apela întotdeauna la profesori.
În şcoala noastră, există un profesor, cu rolul de a se ocupa de interultură şi o Comisie de
profesori care ajută la integrarea elevilor străini în clasei, producand materiale educaţionale utile
pentru acest scop.

De asemenea, se poate face referire la A.T.S. - Associazione Tuscolana Solidarietà (Asociaţia
Tuscolana Solidaritate), care oferă tot ajutorul şi sprijinul posibil străinilor imigranţi.
Contact şi adresa:

tel. 06 940 17 429
fax n. 06 940 17 023
sediul în: via Frascati, 94 Monteporzio Catone 00040 (RM)
CONTACTE SI ADRESE UTILE:
Sediul central, via della Pineta 2
Centrala

tel. 06/94074012

Secretariatul

tel. 06/9472135
fax 06/9472273

Sediul Scuolii Primarie, via Saarlouis

tel. 06/9470943
fax 06/9472011

Sediul Scolii din Colle di Fuori,
Piazza Capranica

tel. 06/9461472
fax 06/9461132
Directorul scolii
F.S. si Comisia de 'Intercultură
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