
Bine ați venit în școala noastră!

    Școala nostră este una cu program prelungit: începe la orele 8:15 și se încheie la 
orele 16:15, în fiecare zi, mai puțin sâmbăta. Masa de prânz se servește la școală. 
Înscrierea la masă se face prin intermediul biroului Politici Educative (Politiche 
Educative) din strada Del Vecchio Passeggio, nr.1, telefon  0372 407922. Din motive 
de sănătate (alergii, intoleranțe) sau din motive religioase (nu se  consumă deloc 
carne sau carne de porc) se poate solicita un meniu adecvat.

   La orele 10:05 este o pauza pentru o gustare și  pentru a merge la baie. Gustarea 
este oferită de școală și constă într-un iaurt, fructe sau biscuiți.

   După prânz este o pauză pentru joacă, înainte de începerea cursurilor de după 
amiază.

   În școala noastră funcționează zece clase, cursul A și Cursul B. În fiecare clasă 
predau două sau trei învățătoare. Materiile care se predau în fiecare clasă sunt: limba 
italiană, matematică, geografie, științe, educație fizică, muzică, religie.

   Elevii care nu fac religie pot decide să meargă acasă sau să urmeze alte activități 
alternative –învățare,  aprofundarea unor cunoștințe,  activități susținute de o 
învățătoare de la clasă.

     În școala noastră avem registru electronic- RE. Învățătorii notează în fiecare zi 
temele predate și eventualele absențe. De asemenea atunci când sunt comunicări 
importante pentru clasă, se notează în registru. În cazul în care un elev absentează, 
poate să folosească registrul electronic pentru a vedea materia parcursă și poate de 
asemenea să trimită temele învățătorilor pentru a fi corectate.

   Pentru a accesa registrul electronic este nevoie de o parolă care se solicită la 
secretariat.

   Pentu teme și alte comunicări curente între școală-familie se utilizează o agendă a 
școlii.

     Agenda cuprinde formularele  pe care părinții trebuie să le semneze (comunicări 
pentru persoana care însoțește elevul de la școală/ autorizări pentru ieșiri...) și 
formularele pentru motivarea absențelor. Când un elev se întoarce la școală după o 
absență trebuie să aibă la el formularul pentru justificarea absenței specificând și 
motivul acesteia.

   Învățătorii clasei vor pune la dispoziție elevilor o listă cu materiale didactice de 
cumpărat și cărțile care vor fi comandate. Acestea din urmă nu se plătesc deoarece 
pentru ciclul primar ele sunt gratuite.

   Pentru toate informațiile/ comunicările  este important să consultați periodic site-ul 
școlii: www.iccremonatre.edu.it


