تقسيمات وتنظيمات:

خدمة األكل
تؤمن المؤسسة خدمة األكل التي تؤمنه البلدية.

مؤسسة كومبرسيفو " أز غرامشي" – لودي فاكيو"
مدرسة الحضانة " م .مونتيسّوري"
تعمل بالدوامات التالية:

 قبل الدوام8.00 /0.30 :
 الدخول5.05 /8.00 :
 الخروج03.00 /05.55 :
لتلبية حاجات العائالت تحدد الدوام الدراسي األسبوعي ب 50ساعة
أسبوعيا ً مقسمة الى  5أيام.
حاليا ً تضم مدرسة الحضانة حوالي  053تلميذاً مقسمين الى 3
شعبات.

التأمين على التالميذ
يؤمن التأمين غطا ًء يدوم من أول يوم في المدرسة.
للسنة الدراسية2005/2003قد أعطيت الى شركة
.Assi scuola
قيمة التأمين 5.00لكل تلميذ.

هيئات او لجان المؤسسة

المدسة اإلبتدائية " أ .نيغري"

مجلس المؤسسة
تعمل بالدوامات التالية:
 8.30 /0.30 قبل الدوام
 8.30 /8.25 الدخول
 03.30 الخروج
 08.00 /03.30 ما بعد الدوام
لتلبية حاجات العائالت تحدد الدوام الدراسي األسبوعي ب 50ساعة
أسبوعيا ً مقسمة الى  5أيام.
حاليا ً تضم المدرسة اإلبتدائية حوالي  355تلميذاً مقسمين الى 0 8
فصل.

هيئة المدرسين

نشاطات مدرسية
في خالل السنة الدراسية تؤمن المدرسة مناسبات عديدة لإللتقاء
مع األهل:
 أول أيام شهر سبتمبر  :لقاء مع أهالي الفصول األولى
للتعرف على األساتذة ومنحهم الفرصة لتقديم برنامج
المدرسة
 آخر شهر أكتوبر :إجتماع الفصل /شعبة لتقديمك
البرنامج التعليمي وإلنتخاب ممثلي األهل
 فبراير و جونيو :توزيع ورقات النتائج
 إجتماعات الفصل
 3/2 إجتماعات ما بين الشعب ،ما بين الفصول ،الفصل
أهل أساتذة
 لقاءات فردية مبرمجة .

مواعيد فتح أمانة الس ّر لألهل
هيئات أو لجان
المؤسسة

كل يوم من الساعة  8.00الى  00.00و من الساعة  05.30الى .03.30

المدرسة الثانوية القسم األول " أ .غرامشي"
تعمل بالدوامات التالية.
 الدوام العادي03.35 /0.55 :
 دورات  A-B-Cمع دوام مط ّول ساعات مع عدد من
( مع خدمة األكل)
الدخول ما بعد الظهر للفصول
ً
حاليا ً المدرسة الثانوية تض ّم حوالي  058تلميذا مقسمين الى 5
فصول.

من عدة سنوات يوجد في المدرسة:
 لجنة األكل
 لجنة األهل

مجلس مشترك
مدرسين
مدرسين /أهل

مجلس ما بين الفصول
مدرسين
مدرسين /أهل

مجلس الفصل
مدرسين
مدرسين /أهل

مواعيد لقاء مدير المدرسة
يستقبل مدير المدرسة األهل الكرام بمواعيد محددة

تجد في أمانة الس ّر


مواعيد أمانة الس ّر

مقدمة تفسيرية عن المدرسة
اإلبتدائية

كل أيام األسبوع من السّاعة  8022الى
الساعة  22022ومن ث ّم من الساعة
 22.92الى الساعة 25.92



طلب إلمالء بيانات التسجيل



ورقة خاصة للتصريح
المسؤولية الخاصة



ورقة إلعالن عن عمل أولياء
الطلبة



إستمارة للتصريح عن الموافقة أو
عدم الموافقة عن أخذ دروس
في التعليم الدين المسيحي
الكاثوليكي



إستمارة عن الخروجات التعليمية

مواعيد اإلستقبال لدى المدير أو
الموجّه الدراسي
عن

الموجّه الدراسي يستقبل األهالي الكرام
فقط تحت المواعيد

أرقام هاتفية مفيدة:

مؤسسة الكومبرسيفو "أ .غرامشي"
لودي فاكيو
شارع كافور 55822 – 4 ،لودي فاكيو (لو)
2972725735فاكس2972725735:
البريد اإللكتروني:
e-mail: ist.compr.gramsci@libero.it
الموقع الكتروني:
sito web: www.scuolalodivecchio.gov.it

أمانة الس ّر :هاتف2972725735 :
فاكس2972725735 :

مدرسة الحضانة " ماريا مونتيسّوري"
هاتف2972452279 :

المدرسة اإلبتدائية " أ .نيغري"
هاتف2972725225 :

المدرسة الثانوية المرحلة األولى"أ.
غرامشي" هاتف2972725735 :

هاتف:

مختصر العرض التعليمي

