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Către
− familiile elevilor care vor frecventa în următorul an

școlar clasa I
− cadrele didactice de la Școala Primară
− colaboratorii școlari

Înscrieri la Școala Primară pentru anul școlar 2022/2023

Vă aducem la cunoștință că de la ora 8.00 din data de 4 ianuarie 2022 până la ora 20.00 din data
de 28 ianuarie 2022 vor avea loc înscrierile online la Școala Primară, așa cum rezultă din nota
ministerială 2945 din data de 30/11/2021 (ce poate fi descărcată de pe site-ul școlii
www.istitutocomprensivochignolopo.it).

De la ora 9 din ziua de 20 decembrie 2021 începe faza de înregistrare pe site-ul web
www.iscrizioni.istruzione.it.

Se accesează site-ul web cu SPID, CIE sau eIDAS și se activează serviciul de Înscrieri online.

Părinții sunt invitați să participe la Open Day (Zilele Porților Deschise) care vor avea loc online pe
platforma G-Suite Meet. Link-ul de acces va fi publicat succesiv pe avizierul catalogului electronic
Argo și pe site-ul școlii:

SEDIU DATA ORA

Școala Primară din
Corteolona e Genzone

13 ianuarie ‘22 17.00

Școala Primară din
S. Cristina e  Bissone

11 ianuarie ‘22 17.00

Școala Primară din Pieve P.M. 12 ianuarie ‘22 17.00

Școala Primară din Chignolo Po 10 ianuarie ‘22 17.00

La aceste ședințe va fi prezentat planul educativ și se va explica modalitatea de funcționare didactică
și organizațională a fiecărui sediu. Aceste întâlniri (Open Day) reprezintă și posibilitatea de a
vizita în mod virtual … școlile.



Se amintește faptul că părinții sau reprezentanții legali:

- trebuie să îi înscrie în clasa I pe copiii care împlinesc 6 ani până la 31 decembrie 2022;
- pot să îi înscrie anticipat pe copiii care împlinesc 6 ani după 31 decembrie 2022 dar până pe 30

aprilie 2023 în baza indicațiilor date de către cadrele didactice de la grădinițele frecventate de
către propriii fii.

Familiile care nu au instrumentele tehnologice necesare pentru a realiza înscrierea pot solicita
ajutorul unității școlare prin programare la numărul de telefon 0382 76007.

În luna ianuarie secretariatul va fi deschis după orarul de mai jos:

Orar obișnuit

Ziua Dimineața După-amiază

Lunì de la ora 11.00 la ora 13.00 de la ora 15.00 la ora 16.00

Marțì de la ora 11.00 la ora 13.00

Miercuri de la ora 11.00 la ora 13.00

Joi de la ora 11.00 la ora 13.00 de la ora 15.00 la ora 16.00

Vineri de la ora 11.00 la ora 13.00

Orar excepțional

Ziua Dimineața

Sâmbătă 15/01/2022 de la ora 09.00 la ora 12.30

Sâmbătă 22/01/2022 de la ora 09.00 la ora 12.30

Pentru înscrieri este nevoie de fotocopia după codul fiscal și după cartea de identitate sau
pașaportului elevului.

Cu stimă,

Director
(Dott.ssa Giulia Codara)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993


