ŞCOALA VORBEŞTE PĂRINŢILOR
Institutul nostru Cuprinzător “Bruno da Osimo” are următorul program şcolastic
GRĂDINIŢĂ
“Il sorriso dei bimbi”

frazione Abbadia,
Luni-Vineri
Prima ieşire:
A doua ieşire:

via Abbadia,
7.50-15.50
12.00-12.15
13.15-14.00

Tel. 071/781293

“Madiba”

P.zza Giovanni XXIII,
Luni-Vineri
Prima ieşire:
A doua ieşire:

Osimo,
7.45-15.45
11.45-12.00
13.00-14.00

Tel. 071/7131508

“Arcomagico”

frazione San Biagio,
Luni-Vineri
Prima ieşire:
A doua ieşire:

via Manzoni 1,
7.45-15.45
11.45-12.00
13.00-13.30

Tel. 071/7202124

Osimo,
8.00-16.00
11.45-12.00
13.15-13.45

Tel. 071/7231614

“San Giuseppe da Copertino”via Roncisvalle 2,
Luni-Vineri
Prima ieşire:
A doua ieşire:
“Sezione Montessoriana”

frazione Osimo Stazione, via D’Azeglio 10 Tel. 071/781301
Luni-Vineri
7.45-15.45
Prima ieşire:
11.30-12.00
A doua ieşire:
13.15-14.00

ŞCOALA PRIMARĂ
“Bruno da Osimo”
via S. Lucia 10
Tel. 071/7131569
(biroul de guvernământ 071/714528)
Aceasta oferă următoarele programe PROGRAM NORMAL - PROGRAM ÎNTREG - PROGRAM PRELUNGIT
“Madre Teresa di Calcutta” via D’Azeglio 10
Tel. 071/781301
Aceasta oferă următoarele programe PROGRAM NORMAL - PROGRAM ÎNTREG
“Scuola Arcobaleno”
via G. Pascoli
Aceasta oferă următoarul programe PROGRAM NORMAL

Tel. 071/7202118

Programul Normal oferă pentru 3 săptămâni 29 de ore (5 ore de luni până vineri de la ora 8 până la orele
13);sâmbăta o sa se țină lecții de 4 ore de la orele 8.00 la 12.00; o săptămână o să fie de 25 de ore cu o
sâmbătă liberă
Programul prelungit este un curs de 29 de ore săptămânale care se desfaşoară de luni până vineri de la ora
8.00 la orele 13.00,contiuând după- amiază ìn zilele de marți si joi de la orele 14.00 la orele 16.00 cu posibilitate
de cantină de la orele 13.00 la orele 14.00.
Programul intreg oferă 40 de ore săptămânale 27 curriculare+3 opționale, 10 ore de cantină de la ora ora
8.00 la 16.00 de luni până vineri.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ
Osimo Centro - San Biaggio"Christine Krueger" piazzale Bellini, n.1

Tel.071/7134083

Via G.Pascoli,San Biaggio

Tel.071/7202118

Osimo Stazione "Giovanni Paolo II" Via D'Azeglio, n.11

Tel.071/781157

Lecțiile se vor desfăşura de luni până sâmbătă se la orele 8.00 -13.00

Părintele este nevoit să respecte ORARUL ŞCOLAR fie la ìnceperea cât si la terminarea lecțiilor.
Orice comunicare şcoală- familie trebuie să fie scrisă in JURNALUL de la ŞCOALĂ apoptat de Institutul nostru
Cuprinzator.
ABSENŢELE de la şcoală trebuie să fie justificate de către un părinte sau inlocuitorul acestuia, printr- o
comunicare in jurnalul şcolar.
INVOIRILE trebuie să fie autorizate in mod expres de către un părinte sau inlocuitorul acestuia, care trebuie
să prezinte la şcoală ora si ziua in care studentul părăseşte prematur lecțiile..va comunica invoirea in
jurnalul şcolar.
Pentru orice cerere de AUTORIZAȚIE ( excursii, documente private,pravacy..etc)consultați site- ul de la
şcoală sau cereți informații profesorilor.
PERIOADELE DE ÎMBOLNAVIRE care depăşesc 5 zile trebuie justificate de un certificat medical de la un
medic pediatru sau doctor de familie.
Pentru copiii care merg la grădinița şi la şcoala primară, părintele trebuie să anunțe orice SCHIMBARE pentru
masa de la cantină..apelați la ASSO(071/7202154)
La şcoală nu se pot administra MEDICAMENTE copiilor cu excepția cazurilor speciale şi în conformitate cu
procedurile prevazute.Pentru administrarea medicamentelor, chiar dacă uşoare şi folosite in scopuri
sanitare,părintele trebuie să depună o cerere,la care dacă este posibil, ataşează prescriptie medică.
In Institutul nostru Cuprinzator gasiți ghişeul BES (Bisogni Educativi Speciali) -(Cerințe Educazionali Speciali)şi
DSA ( Disturbi Specifici dell'apprendimento) -(Cerințe Speciale de Invătare) cu o profesoară specializată care
oferă informații si ajutor familiilor pentru copii lor.De altfel un ghişeu de Counselling adresat parinților si elevilor
pentru a oferii un sprijin ìn probleme psihologice indetificate.
La şcoală e necesar ca elevii să aibă cu ei RECHIZITELE ŞCOLARE anume, care se găsesc pe site- ul şcolii,
dar pentru mai multe clarificări luați legătura cu profesorii.
Pentru orele de educație fizică in SALA DE SPORT e necesar incălțăminte , un tricou şi un prosop.
Cu ocazia ZILEI DE NAŞTERE cine doreşte poate să aducă la şcoală dulciuri , nu pregatite in casă,ambalate si
cu eticheta in regulă.
Pentru folosirea corectă a DISPOZITIVELOR DIGITALE (calculator, lap- top, tabletă,etc)trebuie respectat
regulamentul din jurnalul şcolar.
La şcoală ar fi bine să nu aibă OBIECTE DE VALOARE PERSONALE , in caz de pierdere sau deteriorare a
acestora, personalul şcolar nu ìşi asumă răspunderea.

INCINTA ŞCOLII
SECRETARIAT
DIRECTORAT
SALA DE SPORT
DRESSING
CANTINA
BIBLIOTECA
CLASE
BAIE DE BĂIEŢI
BAIE DE FETE
LIFT
SALA DE ŞEDINŢE
RECEPŢIE
BUCĂTĂRIE
SALA MULTIFUNCTIONALA
CLASA MULTIMEDIA
ATRIUM

