SHKOLLAE FEMIJERISE “GIANNI RODARI”
SHKOLLA E PLOTE E BERNAREGJOS

Shkolla e femijerise pret femijet nga mosha 3 deri ne 6 vjec.
Shkolla jone perbehet nga 7 seksione:








SEKSIONI RICCI perbehet nga 26 femije te moshes 3 vjec.
SEKSIONI ELEFANTINI perbehet nga 25 femije: 4 nga pese, 10 nga kater dhe 11
nga 3 vjece.
SEKSIONI TIGROTTI perbehet nga 26 femije te moshes 3 vjec.
SEKSIONI FARFALLE perbehet nga 25 femije te moshes 4 vjec.
SEKSIONI COCCINELLE perbehet nga 27 femije te moshes 4 vjec.
SEKSIONI LEPROTTI perbehet nga 25 femije te moshes 5 vjec.
SEKSIONI CERBIATTI perbehet nga 26 femije te moshes 5 vjec.

SHKOLLA E FEMIJERISE ESHTE E HAPUR NGA ORA 8 DERI NE OREN 18
Orari i hyrjes eshte nga ora 8 deri ne oren 9.
Orari i daljes eshte nga ora 15,45 deri ne oren 16.
Dalja pas dreke eshte nga ora 13 deri ne oren 13,15.
Aktiviteti didaktiv behet deri ne oren 16 nga mesuesit e seksioneve.
Perdoruesit mund te perdorin disa sherbime me pagese:




Menca;
transporti i nxenesve;
post-shkolla nga ora 16 deri ne 18.

Keto sherbime jane te gjestisura nga administrata komunale ne bashkepunim me
institucionet shkollore. Per rregjistrimin duhet te behet referimi ne zyrat e shkollave
komunale.
DISA INFORMAZIONE





Qe te mund te lujne lirisht femijet duhet te vishen me veshje te rehatshme (jo
body), pa mbajtese pantallonash apo rripa; keto lloje veshjesh duhet ta lejojne
femijet te shprehen lirshem dhe te behen pise pa probleme.
Nevojitet nje perparese pune (ose nje bluze te rriturish).
Ne raftin e vogel qe cdo femije do te perdore dhe qe do te kete nje shenje dalluese
dhe emrin e femijes. Duhet te kete nderresat (bluze intime, te mbathura, corape,
triko, pantalona) te futura ne nje cante cope te shkruar emri dhe mbiemri.
Nje pale pantofola ose kepuce cope te lehta.






Per pushimin pas dreke duhet te sjellin: 2 corcafe te vegjel (lart dhe poshte per
shtratin e vogel), nje mbulese te vogel, dhe nje jastek.
Te evitohet sjellja ne shkolle e lojerave dhe sendeve me maje, te bere me materiale
te forta, te cilat jane te rrezikshme.
Nuk eshte e keshillueshme venja e unazave, varesevc dhe byzylyqeve te florinjte
femijeve.
Numrat e telefonave qe komunikoni shkolles duhet te jene sigurisht te arritshem ne
cdo moment.

INSERIMI NE SHKOLLE

Inserimi i femijeve ne shkolle do te behet gradualisht ne respekt te ritmeve dhe koheve te
pershtatjes te secilit femije eshte e rendesishme qe i rrituri qe dote shoqeroje femijen ta
ndihmoje ate ta jetoje ne menyre pozitive kete moment duke i kushtuar kohe dhe duke
favorizuar pak nga pak shkeputjen.

DREKA

Ne shkollen tone jane kuzhina dhe personeli i pershtatshem per pergatijen e drekes per
femijet. Egziston nje meny e menduar nga dietologet ne pergjigje te nevojave te rritjes. Per
ne eshte nje gje e rendesishme edukative…ju mesone te shijojne gjithcka.





Ne qoftese femija ka nevoje per dieta te vecanta (pa tolerueshmeri), do t’i kerkohet
nje certifikate mjekesore nga ASL-I qe e mbulon, certifikata dote rinovohet cdo
vite shkollore.
Per variazione te meny-se te ardhura nga shkaqe personale (fetare ose te tjera)
duhet te paraqitet nje kerkese me shkrim ne komune.
Per padisponueshmerine e perkoheshme eshte e mundur te kete nje djete ne te
“bardhe” per nje kohe maksimale tre ditore.
Ne brendesi te shkolles nuk eshte e mundur sjellja ose konsumimi i mengjesit,
merendave ose pijeve.

MUNGESAT


Kur femija ben mungesa per shkak te semundjeve, nuk eshte e nevojshme sjellja e
certifikates se mjekut; eshte e mjaftueshme qe t’ju komunikohet mesueseve
arsyeja e mungeses duke i informuar ne rast te semundjeve ngjitese.



Per kurat e semundjeve te renda ne brendesi te shkolles mesuesit nuk mund te
soministrojne ilacet. Per kurat e semundjeve kronike ose ilacet salvavita, ilaci
mund t’i soministrohet ne varesi te rregullave te meposhtme.

1.
2.
3.

Kerkesa e shkruar nga ana e njerit nga prinderit qe i heq cdo lloje pergsegjesie.
Certifikate e pediatrit me dozat dhe oraret e marrjes se ilacit.
Autorizimin e sherbimit mjekesore preventive per tu rinovuar cdo vit shkollore.

MARREDHENIET SHKOLLE – FAMILJE
 Keshilli per nderseksionet: perfaqesuesit qe zgjidhen nga prinderit dhe mesuesit,
formulojne propozime per mbledhjet me prinderit dhe per keshillin e institutit,
verifikojne dhe shprehin mendime per shkimin e pergjithshem, lehtesojne marredhenjet
shkolle – familje.
 Mbledhja e seksioneve: prinder dhe mesues, sebashku, per te pasur vizion te programit
edukativo – didaktive, diskutojne dhe formulojne propozime, te ndajne rrugen e
pershkuar nga femijet e seksionit, te mendohet per nje rruge te perbashket midis shtepise
dhe shkolles.
 Takimet individuale: per te krijuar nje ndashmeri te marrdhenies, respekt, besime dhe
bashkepunimi per te njohur femijen.

KONTAKTET
Shkolla e femijerise gjendet ne rrugen C. Morselli n. 1, tel. 039 6884167 dhe ben pjese ne
shkollen e plote te Bernaregjos.
Zyrat dhe segretaria e shkolles dhe drejtopia gjenden ne rrugen Europa n. 2 ne
Bernaregjos tel. 039 6900120 fax 039 6901597.






dirigente@icbernareggio.it
segreteria@icbernareggio.it
scuola.infanzia@icbernareggio.it
http://www.icbernareggio.it

