
Mirësevini në shkollën tonë !!

Shkolla jonë është shkollë me kohë të plotë: fillon në orën 8.15 të mëngjesit dhe përfundon në orën 4.15 
pasdite, çdo ditë përveç të shtunës. Kantina (koha e drekës në shkollë) është pjesë e ditës së shkollës. 
Regjistrimi për mensën duhet të bëhet në Politikat Arsimore përmes Del Vecchio Passeggio 1, tel. 0372 
407922. Ju gjithashtu mund të kërkoni një menu të veçantë për problemet e ushqimit (alergjitë) ose për 
arsye fetare (pa mish ose pa mish derri).

Në mes të mëngjesit (në 10.05) ekziston një interval i vogël për të shkuar në tualet dhe për të pirë një meze 
të lehtë. Snack sigurohet nga shkolla: fruta, kos ose krisur.

Pas drekës ka një moment lojë falas përpara se të rinisni orët e mësimit pasdite.

Në shkollën tonë ka 10 klasa, kursi A dhe kursi B. Në secilën klasë ka 2 ose 3 mësues. Lëndët në secilën klasë
janë: gjuhë italiane, matematikë, histori, gjeografi, shkencë, bot. fizika, muzika, feja.

 Ata që nuk praktikojnë fenë mund të bëjnë zgjedhjen e shkuarjes në shtëpi ose të qëndrimit në shkollë dhe
të bëjnë aktivitete alternative të fesë, domethënë kërkime, studime ose punë të thelluara që do të bëhen 
me një mësues në klasë.

Në Institutin tonë kemi Regjistrin Elektronik. Në RE mësuesit shënojnë çdo ditë argumentet e bëra dhe 
nxënësit që mungojnë. Kur ka komunikime të rëndësishme për klasën, ato shkruhen në regjistër. Nëse një 
nxënës mungon, ai mund të përdorë RE për të parë se çfarë po bëhet në shkollë çdo ditë dhe ai gjithashtu 
mund t'u dërgojë materiale (detyra shtëpie) mësuesve për t'i korrigjuar ato.

Për të hyrë në RE të studentit ju duhet një fjalëkalim i cili duhet të kërkohet në sekretari.

Për të regjistruar detyrat e shtëpisë dhe komunikimet e tjera shtëpi-shkollë ne përdorim ditarin e shkollës.

Në ditar ka edhe formularë që prindërit duhet të nënshkruajnë (komunikimi me emrat e atyre që vijnë për 
të marrë fëmijën, autorizimi për të dalë jashtë, ...) dhe copa të vogla letre për të shkruar arsyetimet e 
mungesës. Kur fëmija kthehet në shkollë pas një mungese ai duhet të ketë arsyetimin e nënshkruar nga 
prindi me arsyen e mungesës.

Mësuesit e klasës do t'i japin nxënësit një listë të materialeve për të blerë dhe librave për të porositur. 
Librat nuk paguhen sepse në shkollën fillore (fillore) janë falas.

Për të gjitha komunikimet është e rëndësishme të kontrolloni gjithmonë faqen e internetit të Institutit:

www.iccremonatre.edu.it


