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Documentul a fost pregătit pentru a oferi informații utile pentru orientarea în 

instituția noastră și pentru a încuraja integrarea pozitivă a familiilor și studenților 

străini. Textul este disponibil în limbile engleză, franceză și română. 

Mulțumim profesorilor din Comitetului POF, personalului de secretariat, 

DSGA-ului și Directoarei M. Antonietta Russo pentru cooperarea activă și sprijinul 

pentru realizarea acestui ghid. 
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Informații generale 

Sistemul școlar italian este organizat după cum urmează: 

 Creșă (asilo nido), pentru copiii de la 3 luni la 3 ani, care nu este obligatorie 

(pentru informații suplimentare contactați Primăria) 

 Grădiniță (scuola per l’infanzia), pentru copiii de la 3 la 5 ani, care nu este 

obligatorie. 

 Școala primară (scuola primaria), pentru copiii de la 6 la 10 ani (obligatorie). 

 Gimnaziu (scuola secondaria di primo grado / scuola media), pentru copiii de 

la 11 la 13 ani. 

 Liceu, pentru băieți și fete cu vârste cuprinse între 14 și 18/19 ani ani 

(obligatoriu până la 16 ani). 

 Universitate (opțională). 

Durata anului școlar: de la jumătatea lunii septembrie până la jumătatea lunii iunie. 

Grădinița se termină în 30 iunie. 

Datele exacte ale începutul și sfârșitul anului școlar sunt decise în fiecare an de către 

Biroul Școlar Regional. 

 

 



Perioadele de vacanță 

 Crăciun (circa 15 zile) 

 Paște (aproximativ 1 săptămână) 

 1 noiembrie, 8 decembrie, 25 aprilie, 1 Mai, 2 iunie 

Fiecare școală poate planifica alte sărbători aprobate de Consiliul Institutului și 

indicate în calendarul școlar. Cu toate acestea, zilele de lecții nu poate fi mai puține 

de 200. 

 

Înscrierile la școala 

Înscrierile la grădiniță și la școala primară trebuie făcute, de obicei, între ianuarie și 

februarie, și lecțiile încep în luna septembrie. 

Înscrierile se fac la secretariatul școlii prin completarea unui formular de hârtie, cu 

excepția înscrierilor în clasa I-a din școala primară care trebuie să fie efectuate on-

line per site-ul www.istanzeonline.it, dar numai în perioada de înscriere (ianuarie - 

februarie). 

În mod excepțional, înscrierile se pot face și în cursul anului școlar, atunci când 

părinții elevului au confirmarea că se vor muta în Italia sau în momentul mutării. 

 

Documentele necesare 

 Codul Fiscal Italian al copilului care se înscrie 

 Codul Fiscal Italian al părinților 

 Buletinul de identitate al părintelui care semnază formularul de cerere 

Toate celelalte informații necesare se declară per propria răspundere (auto-

certificazione). 



Este util pentru profesori ca părinții să aducă la școală caietele și cărțile de școală 

ale elevilor. 

Documentele școlare trebuie să fie traduse în italiană de către birouri autorizate, 

deci părinții se pot adresa ambasadelor și consulatelor românești. 

 

Documentele pe care părinții trebuie să completeze 

pentru școală 

 Cerere de înscriere pe formularul școlii 

 Cerere de predarea a religiei catolice sau a activităților alternative 

 Cerere de intrare șau ieșire anticipată sau posticipată 

 Cerere pentru serviciul autobuz școlar care transportă elevii de acasă la școală 

și înapoi, care va fi trimisă Primăriei 

 Declarație pe propria răspundere în legătură cu alergii sau boli cronice ale 

copilului 

 

Ajutoare economice pentru familiile în învățământul 

obligatoriu 

Cărțile pentru școala primară sunt gratuite. Serviciul de transport școlar este plătit 

de către familii. Familiile cu venituri mici pot cere reduceri ale costurilor de 

transport ale elevilor. 

 

 

 

 



Ajutor pentru elevii cu dizabilități  
Copiii cu dizabilități fizice sau mentale au dreptul de acces la instrumente de suport, 

printre care: 

 Un profesor de susținere în educație 

 Un asistent pentru autonomia personală (dacă este necesar). 

 Transport gratuit sau la preț redus (pentru informații contactați Primăria). 

 

Informații privind organizarea și funcționarea școlii 

Școala italiană prevede participarea părinților în viața școlară prin următoarele 

organisme de conducere: 

 Consiliul de Institut: organ general pentru organizarea și planificarea 

activităților școlii. Se compune din opt cadre didactice, opt părinți, Directorul 

și doi membri ai personalului administrativ, tehnic și de suport 

 Comitetul Profesorilor: format de profesorii înșiși, elaborează POF-ul 

(Proiectul de ofertă educativă) și decide asupra predării materiilor, didacticii și 

aspectelor educative ale școlii 

 Consiliul grupelor (grădiniță): 1 părinte pentru fiecare grupă 

 Consiliul claselor (școala primară): 1 părinte pentru fiecare clasă 

În școala lucrează următoarele figuri profesionale: 

 Directorul instituției, care este responsabil pentru conducerea și coordonarea 

școlii. Primeste părinții la cerere. 

 Profesorii, care predau materiile și organizează activitățile prevăzute de 

proiectul didactic. Ei țin legătura cu familiile. 

 Secretariatul, care se ocupa de aspectele birocratice și administrative: aceasta 

este coordonat de Directorul Serviciilor Generale Administrative (DSGA) și 

include mai multi asistenți administrativi 

 Colaboratorii Școlii, care supraveghează elevii la intrare și la ieșire, primesc 

persoanele care vin la școală, asigura curățarea și se ocupă de diverse alte 

sarcini nedidactice. 



Listă de materii predate 

Grădinița 

Domenii de experiență 

 eu și alții 

 corpul în mișcare 

 limbaje, creativitate, exprimare 

 a vorbi și cuvintele 

 cunoașterea lumii 

Școală Primară 

Materiile sunt organizate în trei categorii: 

1. Categoria exprimare, lingvistică și artistică 

 Italiană 

 Limba străină (engleză) 

 Muzica 

 Artă și imagine 

 Corpul, exercitii fizice si sportului. 

2. Categoria istorică și geografică 

 Istorie 

 Geografia 

3. Categoria matematică-științe-tehnologie 

 Matematică 

 Științele naturii și experimentale 

 Tehnologie 



Evaluarea 

Anul școlar este împărțit în două semestre de 4 luni fiecare (semestru 1 și semestrul 

2). 

La sfârșitul semestrelor 1 și 2 fișa de evaluare a fiecărui elev este consemnată 

familiilor. Fișa conține evaluările referitoare la fiecare materie, precum și evaluarea 

generală. Evaluările se exprimă prin indicatori numerici de la 1 la 10. 

Evaluarea generală descrie un profil scurt al elevului cu privință la comportamentul 

acestuia, relației cu ceilalți, participarea la viața școlară, efortul la învățare, 

progresurile obținute și autonomia-maturitatea. 

Elevul care primește o notă mai mica decât 6 în mai multe materii repetă clasa. 

Fișele de evaluare semestrală trebuie să fie semnate de către un părinte sau de 

către persoana care exercită autoritatea părintească. 

Școala noastră folosește un registru electronic, în care sunt descrise proiectul 

didactic, obiectivele elevilor, programul de predare, evaluarea lunară și semestrală. 

Fiecare părinte are acces la registrul electronic care poate fi consultat intrând în 

sistem cu o parolă specială, și unde se pot vedea rezultatele fiului / fiicei precum și 

orice altă comunicare. 

 

Ieșiri, vizite și excursii educaționale 

Acestea sunt activități suplimentare care prevăd ieșirea din școală și vizitarea unor 

locuri de interes precum și alte activități plăcute și utile. Pentru aceste inițiative este 

necesară autorizația familiilor și, în general, costul este plătit de părinți. 

Excursiile în zona municipală sunt gratuite. 

Pot fi programate, de asemenea, excursii didactice plătite de anumite instituții di 

județ (territorio provinciale). 

 

 



Absențe și motivări 

La începutul anului (sau la sosirea elevului), profesorii livrează un carnet pentru 

motivarea absențelor care trebuie semnat de către părinți. Absențele trebuie 

motivate prin acest carnet. 

Concediul medical care depășește durata de 5 zile trebuie să fie dovedit de un medic 

printr-un certificat. 

Părinții trebuie să garanteze frecvența școlară a copiilor lor pentru cel puțin două 

treimi din numărul total de ore. 

Copiii pot fi absenți din motive de sănătate sau din motive grave care trebuie să fie 

comunicate școlii.  

 

Raportul dintre școală și familie 
Întâlnirile dintre părinți și profesori sunt foarte importante și au loc: 

 la începutul anului pentru informațiile generale cu privire la regulile școlii și 

inițiative didactice care vor fi întreprinse în timpul anului școlar 

 pe parcursul anului (în mod normal, în luna noiembrie / decembrie și martie / 

aprilie) și pentru evaluarea semestrului 1 (februarie) și semestrului 2 (iunie) 

 părinții se pot întâlni profesorii, prin cerere, o după-amiază de marți în fiecare 

lună, în timpul desfășurării activității de programare 

 profesorii, pentru a comunica cu familiile, pot convoca părinții la o întâlnire 

 profesorii pot trimite comunicări și / sau informații importante pentru părinți 

prin intermediul unui carnet de anunțuri, care are valoare de document oficial 

 

Anunțurile școlii destinate familiilor pot fi cu privire la: 

 vacanțe școlare sau suspendarea lecțiilor 

 modificări ale orarului de intrare și de ieșire 

 cereri de autorizații pentru ieșiri, vizite, excursii 

 anunțui cu privire la fișele de evaluare 

 cereri de întâlniri cu părinții 



Cererile familiilor către școală pot fi cu privire la: 

 cerere de întâlnire cu cadrele didactice 

 cerere motivată pentru ieșirea anticipată 

 cerere de scutire de la lecții de educație fizică 

Contribuții obligatorii pentru familii: 

 costurile de călătorie pentru excursii, vizite și ieșiri 

 asigurare 

Măsuri disciplinare 

În funcție de gravitatea situației, școala utilizează următoarele instrumente: 

 atenționare verbală 

 notă scrisă în registru 

 notă scrisă în registru și raportarea episodului către Director 

 convocarea familiei 

 suspendarea de la frecvebtarea lecțiilor cu durată maximă de 15 zile 

 


