ORGANIZACIONE

SHËRBIMI MENSA

I Istitutit Comprensivo “A. Gramsci”- Lodi Vecchio

Shkolla e femijëve “M. Montessori”
Zbaton oraret e mëposhtëm:
 Parashkolla: 7:30 / 8:00
 futja:
8:00 / 9:15
 dalja:
15:45 / 16:00

Istituti Comprensivo “A. Gramsci”
garanton shërbimin mensa, paguar nga
Komuna.
SIGURACIONI I NXËNËSVE

Për te plotësuar nevojat e familjeve orari javor i
aktiviteteve didaktike është fiksuar për 40 orë në
javë , të shpërndara në 5 ditë.
Për momentin Shk. e fëmijëve ka 146 nxënës në 6
seksioni.

Shkolla fillore “A. Negri”

Siguracioni mbulon nxënësit nga dita
e pare e shkollës.
Për vitin shkollor 2015/2016 është
besuar shoqëris siguruse
Assi
shkolla.
Çmimi është 5.00 € për nxënes.
TRUPI ORGANIZUES

Zbaton oraret e mëposhtme:
 7:30 / 8:30
parashkollës
 8:25 / 8:30
futja
 16:30
dalja
 16:30 / 18:00 pas -shkollës

TRUPI I
PROFESORVE

Për të plotësuar nevojat e familjeve orari javor i
aktiviteteve didatike është fiksuar për 40 orë në
javë , të shpërndara në 5 ditë.
Për momentin Shk.Fillore ka 399 nxënës në 18
klase.

Shkolla 8 vjeçare (cikli i dytë) “A. Gramsci”
Zbaton oraret e mëposhtme :
 Kohë normale: 7.55 / 13:35
Për momentin Shkolla 8-vjeçare (cikli i dytë)
198 nxënës në 9 klase.

ka

KËSHILLI I
INSITUTIT

Në shkollë prej disa vitesh funksionon :
 Këshilli i mensës
 Këshilli i prindërve

AKTIVITETET E KËSHILLIT
Gjatë vitit shkollor, shkolla jep mundësi të
ndryshme takimi për prindërit:
- ditët e para të shtatorit
takimi me
prindërit e klasave të para, për presantimin
me mësuesit e klasës dhe ilustrimin e
organizimin shkollor
- fundi i tetorit
mbledhja e klasës
seksion për prezantimin e programit didaktik e
për zgjedhjen ë këshillit të prindërve
- shkurt dhe qershor
dhënia e dëftesës
- Mbledhja /e klasës;
- dy/tre ndërmjetseksioneve/ndërklasor/klase
mësues – prindër
- mbledhje personale të programuara.

TRUPI
ORGANIK

KËSHILLI
NDËR/SEKSION
mësues
mësues/prindër

KËSHILLI I
NDËRKLASOR.
mësues
mësues/prindër
KËSHILLI I
KLASËS
mësues
mësues/prindër

ORARI I HAPJES TË SEKRETARIS PËR
PUBLIKUN
Çdo ditë nga ora 8.00 deri në orën 10.00
e nga 15.30 deri në 16.30

NË SEKRETARI JANË NË
DISPOSICIONIN TUAJ
DOKUMENTI PËRKATËS :





Presantimi i shkollës fillore

Formulari i regjistrimit

ORARI I HAPJES TË
SEKRETARIS
PËR PUBLIKUN
Ëdo ditë nga ora 8.00 deri në
10.00 e nga 15.30 deri në 16.30
ORARI I PRITJES SË
DREJTORIT TË SHKOLLËS
Drejtori i shkollës pranon vetëm
pasi të keni marrë takim.



ISTITUTO COMPRENSIVO
“A. GRAMSCI” - LODI VECCHIO
Via Cavour, 4 – 26855 Lodi Vecchio (LO)
tel. 0371/752792 – fax 0371/752796
e-mail: ist.compr.gramsci@libero.it
sito web: www.scuolalodivecchio.gov.it

SINTESI P.O.F.
(in lingua albanese)

Autoçertifikacione
NUMËRAT E TELEFONIT



Deklarimi i punës që bëjnë
prindërit



Formular për nënshtrimin e
të drejtës të pranimit/ o
mos pranimit të mësimit të
fesë katolike.



Autorizimi për daljet didatike

Sekretaria:  tel. 0371752792
 fax 0371752796
Kopështi “M. Montessori”
 0371 - 460573
Shk. Fillore “A. Negri”
 0371 - 752506
Shk. 8- vjeçare (cikli i dytë)
“A. Gramsci”
 0371 - 752792

e-mail: ist.compr.gramsci@libero.it
sito web: www.scuolalodivecchio

