УЧИЛИЩЕТО РАЗГОВАРЯ С РОДИТЕЛИТЕ
Нашият учебен институт „Бруно да Озимо“ предлага следните училищни програми:
ДЕТСКА ГРАДИНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ГРУПА
“Il sorriso dei bimbi” frazione Abbadia via Abbadia Tel.071/781293
Понеделник-петък 7.50-15.50
Първо излизане/междучасие/ часове: 12,00/12,15
Второ излизане/междучасие/ часове: 13,15/14,00
“Madiba” Pzza Giovanni XXIII Tel. 071/7131508
Osimo
Понеделник-петък 7.45-15.45
първо излизане/междучасие: 11,45/12,00
второ излизане/междучасие: 13,00/14,00
“Arcomagico” frazione San Biagio via Manzoni, 1 Tel. 071/7202124
Понеделник-петък 7.45-15.45
първо излизане: 11,45/12,00
второ излизане: 13,00/13,30
“San Giuseppe da Copertino” via Roncisvalle, 2 Osimo Tel. 071/7231614
Понеделник-петък 8.00-16.00
Първо излизане: 11,45/12,00
Второ излизане: 13,15/13,45
“Sezione Montessoriana” frazione Osimo Stazione via D’Azeglio, 10 Tel. 071/781301
Понеделник-петък 7:45-15:45
Първо излизане: 11,30/12,00
Второ излизане: 13,15/14,00
НАЧАЛЕН КУРС
“Bruno da Osimo” via S. Lucia,10 Tel. 071/7131569
(офис на директора 071/714528)
Предлага график на нормално време – пълно време – удължено време
“Madre Teresa di Calcutta” via D’Azeglio, 10 Tel. 071/781301 предлага
Часове на нормално време – пълно време
“Scuola Arcobaleno” via G. Pascoli Tel. 071/7202118
предлага часове на нормален график
Нормалният график за 3 седмици предлага 29 часа /пет часа от понеделник до петък от 8
до 13 часа/, събота има уроци за 4 часа, от 8 до 12, но една седмица ще бъде на 25 часа с
една свободна събота.
Удълженият график е курс от 29 часа седмично, от понеделник до петък от 8 до 13 ч. със
следобедни часове във вторник и четвъртък от 14 до 16 ч. с възможност за хранене в
стола от 13 до 14 часа.
Пълният график предлага 40 седмични часа: 27 задължителни плюс 3 факултативни. 10
стол от 5 до 16 ч. от понеделник до петък.
СРЕДЕН КУРС ОТ ПЪРВА СТЕПЕН
Osimo Centro-San Biagio “Christine Krueger” Piazzale Bellini, n.1Tel. 071/7134083
Via G. Pascoli, San Biagio Tel. 071/7202118
Osimo Stazione “Giovanni Paolo II” Via D’Azeglio, n.11
Tel. 071/781157

Всички уроци са от понеделник до събота от 8.00 – 13.00.
Родителят е длъжен да спазва училищния график, както при влизане, така и при излизане
от уроците.
Всяко съобщение и информация училище-семейство ще се вписва в учебния дневник,
който нашият институт е въвел.
Отсъствията от училище трябва да бъдат оправдани от родителя, или, който изпълнява
функциите му, чрез съобщение в училищния дневник.
Излизанията по-рано от предвиденото време трябва да бъдат изрично разрешени от
родителя или, който изпълнява функциите му, и трябва да оповести в училището както
часа, така и деня, в който ученикът ще си тръгне по-рано от училище. Това също се прави
в училищния дневник.
За всяко друго разрешение и оторизация /дидактични отсъствия, отсъствия по лични
причини и т н./ консултирайте сайта на училището или поискайте информация от
учителите.
Отсъствията по болест повече от 5 дена трябва да бъдат подплатени с медицинско
свидетелство от педиатър или лекуващия лекар.
За децата, посещаващи детската градина и предучилищна възраст, родителите трябва да
съобщят всички вариации и изисквания за храната в стола, като се обърнат към (тел.
071/7202154)
В училище не се предписват лекарства на децата, освен в особени случаи или според
предвидената процедура. За предписването на лекарства, макар и слаби или за санитарна
употреба, родителят трябва да напише молба, към която прилага, ако е възможно,
медицинско предписание или рецепта.
В нашия институт има и отдел за специални възпитателни нужди и за специфични
нарушения във възприятията, които имат задачата да доставят информация и помощ на
семействата, които имат нужда за техните деца.
Наред с това има и отдел за консултации за родителите и учениците, който помага при
срещнати психологически проблеми.
В различните наредби на училището е необходимо учениците да имат и специфични
дидактически материали, публикувани в сайта на училището, а за по-задълбочени
информации, консултирайте се с учителите.
За физкултурната дейност е необходимо да се носят спортни обувки и тениска за смяна,
както и кърпа.
Когато учениците имат рождени дни, по желание могат да носят в училище сладкиши от
къщи, но опаковани и снабдени с етикет според нормите.
За правилното използване на дигиталните приспособления /компютри, таблети, ай-падове
и т н/ е необходимо да се придържате към съответните регламенти, фигуриращи и в
училищния дневник.

Добре е да се избягва носенето на скъпи лични вещи в училище, тъй като при загубване
или повреждане училищният персонал не носи отговорност.

