COMUNE DI PARMA

Settore Servizi Educativi
S.O. Servizi per la Scuola

Parma, 10 novembre 2017
Prot. Gen. N° 238003 2017.VII/1/3.2

OBJEKTI: Regjistrimi ne klasen e pare te shkolles fillore per vitin shkollor 2018– 2019.
Ne lidhje me regjistrimin ne klasen e pare te shkolles fillore per vitin shkollor 2018 – 2019,
konsiderohet e përshtatshme që të parashikohen metodat e mëposhtme të regjistrimit.
Regjistrimi eshte i detyrueshem per te lindurit brenda dates 31 dhjetor 2012.
Ndersa regjistrimi eshte fakultativ per te lindurit prej 1 janarit deri ne 30 prilli 2013.
Duhet te prezandohet vetem nje aplikim per regjistrim.
Aplikimet per regjistrim mund te paraqiten vetem
on line duke u lidhur me adresen web
www.iscrizioni.istruzione.it. Nga data 16 janar deri ne 6 shkurt 2018
Shkollat ku drejtohen aplikimet do te ofrojne, duke marre me pare nje takim me Sekretarine, nje sherbim per te
mbeshtetur familjet pa mjete informatike.
Shkolla e destinuar eshte caktuar na baze te listes sipas te cilies Shkollat Fillore te Bashkise se Parmes ndahen
ne baze te residences, e aprovuar me vendim te Keshillit Bashkiak n. 1585 te 19/11/2008 e integrime te
mevonshme.
Eshte e mundur te aplikohet per nje shkolle te ndryshme nga ajo e listes se mesiperme por aplikimi
ndikohet (varet) nga kapaciteti mbajtes i shkollës se zgjedhur. Ne rast mos – pranimi nga ana e shkolles se
zgjedhur nuk ka garanci qe aplikimi mund te pranohet ne shkollen e listes perkatese. (Stradario), si eshte
vendosur nga organet drejtuese te shkollave te qytetit. Në rast se do te kete shume kërkesa për regjistrim,
shkolla përcakton me vendim të Këshillit Pedagogjik kriteret prioritare te pranimit .
Shkollat organizonjë takime për të dhënë informacion mbi procedurat e regjistrimit dhe aktivitetet
arsimore e te formimit.
SportelloScuola i Bashkise se Parmes, qe ndodhet në Rrugen Milano 14/b (tel. 0521 031975 - e-mail
sportelloscuola@comune.parma.it), ofron mbështetje për plotesimin e kërkesave për regjistrim, vetem për familjet
e huaja qe kane nevoje per prezencen e ndërmjetësit gjuhësor per mos njohje te gjuhes italiane. Eshte i hapur
me takim te hënen dhe te marten nga ora 16 deri ne 18 dhe të premten nga ora 10 deri ne 12 .
Prindërit e fëmijëve të lindur nga 1 janar deri me 30 prill 2013, neqoftese bejne regjistrimin në shkollën
fillore, janë të ftuar të japin njoftim per anullimin e regjistrimit në kopshtet bashkiake ose shteterore brenda 30
gushtit 2018 me faks nr. 0521 031612 ose e-mail: c.cosma@comune.parma.it o g.lorenzani@comune.parma.it .
Prinderit e femijeve qe bejne regjistrimin ne nje shkolle fillore qe nuk ndodhet ne Bashkine e Parmes
jane te lutur te komunikojne nepermjet faksit me numer 05210 218578 ose me e – mail ne adresen:
s.minato@comune.parma.it.
Duke shprehur dëshirën për një hyrje të qetë të birit / vajzës suaj në shkollën fillore, ju dergojme urime të
përzemërta.
Il Direttore del
Settore Servizi Educativi
Dott. Roberto Barani
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