Школо што комуникират со родителите
Нашето училиште “Бруно да Озимо“ ги понудуват следните школски настави
Децка Градинка
“Ил соррисо деи бамбини“ хаселба Аббадиа, улица Аббадиа Тел.071/781293
Пон/Пет 7.50-15.50
Прби излез: 12.00/12.15
Бтор излез:13.15/14.00
“Мадиба“ чаршија Џованни XXIII тел. 071/7131508 Осимо
Пон/Пет 7.45-15.45
Први излез: 11.45/12.00
втор излез:13.00/14.00
“Аркомаџико“ хаселба Сан Биаџо, улица Манзони, 1 Тел. 071/7202124
Пон/Пет 7.45-15.45
Први излез: 11.45/12.00
втор излез:13.00/13.00
“Сан Џусеппе да Копертино“ улица Ронцисвалле,2 Осимо Тел. 071/7231614
Пон/Пет 8.00/16.00
Први излез: 11.45/12.00
втор излез:13.15/13.45
“Сезионе Монтессориана“ населба Осимо Железничка, улица Д’Азељио,10
Тел.071/781301
Пон/Пет 7.45-15.45
Први излез: 11.30/12.00
втор излез:13.15/14.00

Оснобно Училиште
Од прво до петто од.
“Бруно да Осимо“ улица С. Лучиа, 10 Тел. 071/7131569
(Број од Директорот 071/714528)
Школки часови Нормално Време-Полно Време-Продолжено Време

“Мадре Тереза ди Калкутта“ ѕлица Д’Азељио,10 Тел.071/781301
Школски часови Нормално Време-Полно Време
“Школо Аркобалено“ улица Џ. Пасколи Тел.071/7202118
Школски часови Нормално Време
Нормално Време 29 часа за три недели (5часа од понеделник до петок, од 8,00
до 13,00 час)
Наставата ке бидeт од 8.00 до 12.00 час. Само ена недела во месецотке бидет
од 25 часа, која значит дека една сабота во месецот ке бидет солбодна.
Прпдолжено Време ова бреме имат 29 часа неделно, од понеделник до петок
од 8.00 до 13.00 час., со два влеза после ручек, кои ке бидат во вторник и петок
од 14.00 до 16.00 час., со мозност на менса од 13.00 до 14.00 час.
Полно Време 40 часа неделно: 27 морални + 3 по избор, 10 менса, од 8.00 до
16.00 oд понеделник до петок.
Основно Училиште
ОД Шесто до Осмо од.
Озимо Центар-Сан Биаџо “Кристине Круегер“ чаршија Беллини, 1
Тел.071/7134083
Улица Џ. Пасколи, Сан биаџо Трл.071/7202118
Озимо Железничка “Џованни Паоло II“ улица Д’Азељио, бр,11 Тел.071/781157
Наставата се содржит од понеделник до сабота од 8.00 до 13.00 час.

Родителите се морални до ги риспектирaaт бремето на наставата, и тоаа значит
и влез и изелз од лекците.
Секоја комуникациа од Сколото-Фамилија ке бидаат напишани во сколскиот
тебтер.
ПРИСУСТВОТО од ученикот од школската настава треба да биде оправдана од
родителите, преку комуникација со школскиот тефтер.

Ако во случај на АНТИЧИПИРАН ИЗЛЕЗ треба да бидет аутиризиран од
родителите, во школскиот тевтер, кои треба да се изјаснат на школото во колку
часот и во кој ден ученикот ке излезит пред време од школската настава.
Во случај на барајне на АУТОРИЗАЦИЈА (школски прошетки, за право на
прајвази, и ткн...) консултирајтја интернет страница од школото или пак
наставниците.
За период од БОЛЕДУВАЈНЕ ПВЕКЕ од 5 ДЕНА требат да бидат оправдани со
докторско боловајне од педијатра или пак од медицински доктор.
За децата сто учествуват во дечка градинка и од основно училиште (од прво до
пет од), во случај на промена на јадејњето од сервицијата од менса требат да
се изјаснат на АССО(Тел. 071/7202154).
Во нашето основно училиште не ее мозно да се соминистрират медицини на
децата, само во случај на партиколарни случај по пpецедура од здраство. За да
се соминистрират медицини, и ако се лесни и од медицински корист,
родителите требат да направат моба со која требат да бидат изјаснато од
доктор.
Во нашето осовно училиште имаме шалтер БЕС (проблеми едукативни
специјални) и ДАС (проблеми специјани на учејњето) со диспозиција на еден
учител специјализиран кои ке понудит помош на фамилијата која ке имат
потреба за нивниното дете. Исто и така имаме и шалтер од КОУНСЕЛЛИНГ за
родителите и за учениците кои имат потреба од помош за псиколошки
проблеми.
Во различните Школа учениците се морални да имаат сколски матриали кој се
публицирани во сколската интернет страница, а за секоја информација или
пеашајње контактирајте со наставниците.
За физицка настава во ПАЛЕСТРА потребни се крунди и една маица за
сменувајне.
Во случај на РОДЕНДЕН, кој сакат, мозе да понудит слатки кои нетребат да
бидат домашни аман конфеционнирани со етикета од свите здраствени норми.
За точна употреба на ДИГИТАЛНА ТЕКНОЛОГИЈА (компијутер, ј-пад, таблет, и
ткн...) морално е да се риспектираат свите норми кој се напишани во школскиот
тефтер.

Се препорачуват да не се носат на школо ПЕРСОНАЛНИ НЕШТА И ОД ВРЕДНОСТ
затоа што во случај на изгуба или пак на оштета, вработените од школото не се
виновни.

