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LLaa SSccuuoollaa ddeellll’’IInnffaannzziiaa ddeellll’’II..CC.. KK.. WWoojjttyyllaa èè ffoorrmmaattaa ddaa 1122 SSeezziioonnii:: 1100 ssoonnoo aa 

tteemmppoo ppiieennoo,, ccoonn oorraarriioo ddaallllee oorree 88..0000 aallllee oorree 1166..0000,, ddii qquueessttee 66 ssii ttrroovvaannoo 

nneellll’’EEddiiffiicciioo ddii PPiiaazzzzaa UUnngghheerriiaa ee 44 nneell PPlleessssoo GGeessccaall,, iinn VViiaa LLaattiinnaa.. LLee aallttrree 22 

SSeezziioonnii,, pprreesseennttii aa PPiiaazzzzaa UUnngghheerriiaa,, ssoonnoo aa tteemmppoo aannttiimmeerriiddiiaannoo,, ccoonn oorraarriioo 

ddaallllee 88..0000 aallllee 1133..0000.. 

TTuuttttee llee iinnsseeggnnaannttii ddeellllaa ssccuuoollaa ddeellll’’IInnffaannzziiaa ssoonnoo ddoonnnnee.. 

NNeellllee SSeezziioonnii aa tteemmppoo ppiieennoo pprreessttaannoo sseerrvviizziioo 22 IInnsseeggnnaannttii,, ccoonn oorraarriioo ssuu dduuee 

ttuurrnnii:: uunnaa llaavvoorraa aall mmaattttiinnoo ee ll’’aallttrraa aall ppoommeerriiggggiioo.. 

DDaallllee oorree 1111 aallllee oorree 1133 pprreessttaannoo sseerrvviizziioo ccoonntteemmppoorraanneeaammeennttee.. 

NNeellllee sseezziioonnii aannttiimmeerriiddiiaannee llaavvoorraa uunnaa ssoollaa iinnsseeggnnaannttee,, aall mmaattttiinnoo.. 

IInn ttuuttttee llee sseezziioonnii èè pprreesseennttee sseettttiimmaannaallmmeennttee ll’’IInnsseeggnnaannttee ddii RReelliiggiioonnee 

CCaattttoolliiccaa.. 

QQuueessttaa SSccuuoollaa nnoonn ppuuòò aaccccoogglliieerree ii ccoossiiddddeettttii “anticipatari” iinn qquuaannttoo nnoonn  

ppoossssiieeddee llooccaallii,, ssttrruuttttuurree ee ddoottaazziioonnii iiddoonneeii aadd aaccccoogglliieerree bbaammbbiinnii ddii eettàà 

iinnffeerriioorree aaii 33 aannnnii ddii eettàà.. AAll tteerrmmiinnee ddeell ppeerriiooddoo ddeellllee iissccrriizziioonnii,, 

pprreessuummiibbiillmmeennttee nneell mmeessee ddii aapprriillee,, vviieennee ssttiillaattaa llaa ggrraadduuaattoorriiaa ddeeggllii 

aammmmeessssii aallllaa ffrreeqquueennzzaa sseeccoonnddoo ii ccrriitteerrii ddeelliibbeerraattii ddaall CCoonnssiigglliioo ddii IIssttiittuuttoo 

((oorrggaannoo ccoommppoossttoo ddaa DDoocceennttii ee rraapppprreesseennttaannttii ddeeii GGeenniittoorrii)).. 



SSii pprreecciissaa ccoommuunnqquuee cchhee ii bbaammbbiinnii vveennggoonnoo aammmmeessssii sseeccoonnddoo ll’’eettàà;; vviieennee 

qquuiinnddii ddaattaa llaa pprreecceeddeennzzaa aaii bbaammbbiinnii ddii 55 aannnnii iinn eettàà pprreessccoollaarree,, ppooii aa qquueellllii 

ddii 44 aannnnii ee qquuiinnddii ddii 33  aannnnii.. PPooiicchhéé llaa nnoorrmmaattiivvaa vviieettaa ddii eeffffeettttuuaarree iissccrriizziioonnii 

iinn ppiiùù SSccuuoollee,, iill ggeenniittoorree,, ppuubbbblliiccaattaa llaa ggrraadduuaattoorriiaa,, ppoottrràà eevveennttuuaallmmeennttee 

iissccrriivveerree iill pprroopprriioo ffiigglliioo iinn aallttrraa SSccuuoollaa rriinnuunncciiaannddoo pprriimmaa,, ccoonn nnoottaa ssccrriittttaa,, 

aallll’’eevveennttuuaallee aammmmiissssiioonnee aallllaa SSccuuoollaa “K. WWoojjttyyllaa””.. 

PPeerr ggllii aalluunnnnii ggiiàà ffrreeqquueennttaannttii èè ppoossssiibbiillee,, nneell ppeerriiooddoo ddeellllee iissccrriizziioonnii,, cchhiieeddeerree 

iill ccaammbbiioo ddii tteemmppoo ssccuuoollaa ((ddaall tteemmppoo ppiieennoo aall tteemmppoo aannttiimmeerriiddiiaannoo oo 

vviicceevveerrssaa));; eesssseennddoo ggiiàà ffrreeqquueennttaannttii qquueessttii aalluunnnnii hhaannnnoo llaa pprreecceeddeennzzaa ssuuii 

nnuuoovvii iissccrriittttii.. 

II ggeenniittoorrii cchhee ddeecciiddoonnoo ddii nnoonn ffaarr ffrreeqquueennttaarree ppiiùù llaa SSccuuoollaa ddeellll’’IInnffaannzziiaa ssoonnoo 

tteennuuttii aa  ddaarrnnee ccoommuunniiccaazziioonnee ssccrriittttaa aallllaa sseeggrreetteerriiaa.. 

VVii rriinnggrraazziiaammoo ppeerr llaa ffiidduucciiaa.. 
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