COMUNE DI PARMA

Settore Servizi Educativi
S.O. Servizi per la Scuola

Parma, 14 noiembrie 2017
Prot. Gen. N° 238003 2017.VII/1/3.2
SUBIECT : Înscrierea în clasa 1^ la școala primară pentru anul de învățământ 2018-2019.
În ceea ce privește înscrierile în clasa 1^ la școală primară pentru anul de învățământ 2018-2019,
se consideră oportune următoarele modalități de înscriere.
Înscrierea este obligatorie pentru cei născuți înainte de 31 decembrie 2012.
Este însă opțională pentru cei născuți între 1 ianuarie și 30 aprilie 2013.
Este posibil să depuneți o singură cerere de înscriere.
Cererile de înscriere vor putea fi depuse exclusiv on line prin conectarea la adresa electronică
www.iscrizioni.istruzione.it de la 16 ianuarie pina la 6 februarie 2018.
Școlile la care sunt adresate cerirele de înscriere, oferă un serviciu de suport pentru familiile care nu
dispun de instrumente informatice, stabilind in prealabil o intâlnire cu Secretariatul școlii.
Școala de destinație este identificată în funcție de lista (Stradario) școlilor primare din
Parma, aprobat prin rezoluția n. 1585 din 19/11/2008, cu modificările ulterioare .

orașul

Poate fi menționată înscrierea la o școală diferită de cea din apropierea resedintei, care nu e
prezentă în lista de școli propusă (Stradario), dar acceptarea cererii este condiționată de capacitatea
receptivă a şcolii alese şi în cazul neacceptării cererii de înscriere de către școala aleasă, nu este
asigurată înscrierea la școala din apropierea resedintei (“scuola di stradario”), cum a fost hotărât de către
organele colegiale ale școlilor orașului. În cazul cererilor de înscriere în exces, școala prezintă, prin rezoluție
a Consiliului de Institut, criteriile de prioritate de admitere.
Instituțiile de învățământ organizează întâlniri pentru a furniza informații cu privire la modalitățile de
înscriere și activitatile școlare și formative.
Ghișeul “Scuola” al Primăriei oraşului Parma, situat în Via Milano 14/b (tel. 0521 031975, e-mail
sportelloscuola@comune.parma.it ), oferă suport pentru completarea cererilor de înscriere numai pentru
familiile imigrate care nu cunosc limba italiana si au nevoie di presenta mediatorului linguistic. Orarul de
primire cu programare este luni si marti de la 16 la 18 și vineri de la 10 la 12.
Părinții copiilor născuți între 1 ianuarie și 30 aprilie 2013, care efectuiază înscrierea la școala primară , sunt
rugati să anuleze înscrierea la grădinița municipală sau de stat prin fax nr. 0521 031612 sau e-mail la :
c.cosma@comune.parma.it sau q.lorenzani@comune.parma.it până pe data de 30 august 2018.
Părinții copiilor care efectuiaza înscrierea la o școală primară situată inafara orasului Parma sunt rugati să
comunice acest lucru prin fax la nr. 0521 218578 sau prin e-mail s.minato@comune.parma.it .
Dorim fiului/fiiicei dumneavoasră un început de an şcolar senin, cu respect
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