
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

INSTITUTUL SE PREZINTĂ 

Situat în centrul istoric, într-o poziție strategică pentru dialog și colaborare cu cele mai importante 

autorități locale, Institutul include patru școli istorice: Grădinița ”Villa Charitas”, Școlile Primare ”Cesare 

Guasti” și ”Fabio Filzi”, Școala Secundară  de gradul I ”Ser Lapo Mazzei”. 

Institutul Marco Polo se caracterizează prin tradiția experimentală și prin vocația de ospitalitate, respect 

și dialog între culturi într-un context care a devenit multietnic și plurilingv. Școala este experimentată de 

elevi și profesori ca un adevărat laborator de inovare, unde succesul individual este urmat în trasee de 

învățare incluzive și inovatoare, în care toată lumea poate cultiva propria valoare personală și culturală. 

 

 

Directorul școlii: Prof.ssa Angelina Dibuono  

Director Servicii Generale Administrative (DSGA): Dott.ssa Chiara Fuligni 

 

Biroul didactic/gestiune elevi pentru: înscrieri, certificate de frecvență, furnizare password pentru 

Registrul Electronic, furnizare broșuri justificative, înscrieri pentru serviciile Pre/Post scuola e 

Polopedibus are program cu publicul: 

luni 08.30 – 10.30 / 15.00-17.00  

marți, miercuri, vineri 11.00-13.00 

 
Site-ul Școlii: www.marcopolo.prato.gov.it 
Contacte: poic809007@istruzione.it   -   PEC: poic809007@pec.istruzione.it  
 

 

ȘCOALA SECUNDARĂ DE GRADUL I “SER LAPO MAZZEI” 
Școala Secundară de gradul I, cu durata de trei ani, ca parte a învățământului obligatoriu, continuă 

procesul educațional care aprofundează competențele la fiecare disciplină. Aceasta sporește capacitatea 

de a studia autonom și întărește interacțiunea socială. La sfârșitul celor trei ani, elevii dobândesc abilități 

disciplinare de bază și o mai mare cunoaștere de sine într-o comunitate interculturală și cosmopolită. 

Activitatea didactică are loc în medii de laborator, prin utilizarea unor instrumente digitale inovatoare. 

Școala îi ajută pe elevi și eleve să se orienteze pentru alegerea ulterioară a învățământului superior și se 

încheie cu un examen de stat, finalizarea căruia constituie titlul de acces la al doilea ciclu de educație și 

formare. 

TIMPUL ȘCOLAR 

Școala funcționează cinci zile pe săptămână (de luni până vineri) și adoptă module variate de timp școlar 
cu ore de 57 de minute: 

 Program normal (30 de ore pe săptămână): orele 8.10-13.52 

 Program prelungit (36 de ore pe săptămână), luni și miercuri: orele 8.10-16.43 
 Secțiune muzicală (33 de ore pe săptămână) cu 2 reintrări pentru studiul individual al instrumentului 

muzical (trompetă, pian, clarinet, vioară) și pentru muzică de ansamblu. 
 
MATERII DE STUDIU: 

Italiană Matematică 
Limba engleză Științe fizice, chimice 
Istorie Geografie 
Limbă străină (franceză/germană) Educație artistică 
Educație tehnică Educație fizică 
Educație muzicală  

Durata prelungită prevede 2 ore suplimentare de italiană și matematică, cu serviciu de cantină. 

Este prevăzută predarea religiei catolice pentru două ore pe săptămână. Elevii care  nu se orientează 
către această disciplină pot opta pentru studiul unei discipline alternative.  
 

Sunt programate ieșiri didactice și excursii educaționale, pentru care este necesar acordul părinților 
care semnează un formular special. Activitățile curriculare sunt îmbogățite cu Proiecte (sport, arte, 
muzică, teatru, radio…) care lărgesc oferta educațională aleasă de profesori în funcție de nevoile fiecărei 
clase. Manualele trebuie cumpărate de părinți și pot fi vizionate în zona dedicată site-ului instituției.  
Anul școlar este împărțit în două quadrimestre (ianuarie – iunie) la finalul cărora se efectuează evaluarea 
învățării și profesorii prezintă familiilor documentul de evaluare. Colocviile generale cu familiile sunt 
prevăzute de două ori pe an; profesorii primesc și dimineața/înainte de masă, potrivit unui orar care 
este publicat pe site la începutul fiecărui an școlar. Familia poate accesa registrul electronic cu parola 
furnizată de secretariat, pentru a verifica frecvența, notele copiilor, temele care trebuie efectuate acasă 
și comunicările profesorilor.  
Fiecare clasă alege unul sau mai mulți  părinți ca reprezentanți ai tuturor celorlalți, care participă la viața 
școlară, păstrează legătura dintre școală și familii și participă la întâlnirile planificate cu echipa de 
profesori. 
Școala are propriul regulament, care poate fi consultat și descărcat de pe site-ul Institutului 
www.marcopolo.prato.gov.it 
Școala organizează activități de după-amiază, alese în mod liber de către elevi, de muzică, arte, teatru, 

sport, limbi, activități după școală, comunicate în mod corespunzător pe site. 

 

       

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“MARCO POLO” 
Via S. Caterina, 14 –  59100 Prato Tel. 0574 21703 - Fax 0574 23211 

 

http://www.marcopolo.prato.gov.it/
mailto:poic809007@istruzione.it
http://www.marcopolo.prato.gov.it/


 

GRĂDINIȚA “VILLA CHARITAS” 
 
Grădinița primește copii cu vârste cuprinse între 3 și 6 ani într-un mediu educațional de îngrijire, de 
relație și de învățare. Scopul său este promovarea identității, dezvoltarea autonomiei personale, a 
competenței și a cetățeniei ca o primă abordare a coexistenței sociale. Învățarea, într-o dimensiune 
ludică, se realizează prin acțiune, experiență, explorare directă și reelaborare în traseele de învățare  
care însoțesc copiii de la experiența trăită la cunoaștere. Grădinița colaborează cu familiile într-un dialog 
educațional deschis pentru a construi relații de încredere și noi legături în comunitate.  
 
TIMPUL ȘCOLAR 
  
Orarul este definit pentru 5 zile pe săptămână (de luni până vineri) pentru 8 ore de activitate zilnică:  
intrare orele 8.30 – ieșire orele 16.30. 
 
Secțiile, dacă este posibil, sunt organizate în funcție de vârsta copiilor: 3 ani/4 ani/5 ani. 
 
Fiecare moment al zilei este caracterizat de intenționalitate educativă, de momente de relaxare și de o 
varietate de propuneri educaționale adecvate vârstei, care îmbogățesc experiența copilului. Se ține cont 
de alternanța între momentele de angajare și cele de joc, între activitățile libere și cele structurate în 
laboratoare diversificate pe grupe de vârstă, cum ar fi:  
 

 Științific 

 Fonologic 

 Teatral 
 

 Educație pentru sănătate 

 Experimental-științific 

 Motric 
 

 Lingvistic 

 Expresiv 

 Muzical 

Părinții pot alege, la momentul înscrierii, dacă să beneficieze de învățarea religiei catolice sau de o 
disciplină alternativă. 
 
Grădinița oferă momente variate de întâlnire cu părinții: la începutul anului școlar pentru prezentarea 
organizației școlare și pentru indicațiile privind inserția copiilor; trei colocvii pe parcursul anului școlar 
pentru a discuta despre performanța școlară a copiilor.  
Fiecare secție alege un părinte ca reprezentant al tuturor celorlalți, care păstrează legătura dintre 
grădiniță și familii și participă la întâlnirile planificate cu echipa de profesori. 
 
Cererile pentru cantină și pentru transportul școlar trebuie prezentate la Biroul Municipal pentru 
Educație. Din motive de sănătate sau de religie, este posibil să se solicite un meniu alternativ prin 
prezentarea unui certificat medical și/sau a unei autocertificări la Oficiul pentru Educație al Municipiului. 
 
Școala are propriul regulament, consultabil pe site-ul Institutului www.marcopolo.prato.gov.it 
 
SERVICII ȘCOLARE 
Serviciul Pre/Post Scuola, care permite elevilor să intre în școală cu o oră înainte de începerea lecțiilor 
(orele 7.30) și să rămână o oră după terminarea acestora (orele 17.30), se plătește conform cererii 
familiilor. 
 

ȘCOALA PRIMARĂ “C. GUASTI” și “F. FILZI” 
Școala Primară, cu durata de 5 ani, promovează, respectând diversitățile individuale, dezvoltarea 
personalității și pune bazele formării, într-o dimensiune interculturală și cosmopolită, a cetățenilor 
conștienți și responsabili. Elevii dobândesc, prin diferite discipline, cunoștințele și abilitățile 
fundamentale pentru dezvoltarea competențelor culturale de bază; își dezvoltă gândirea critică și 
reflexivă, dimensiunile cognitive, emotive, afective, sociale, corporale, etice și religioase și exercită 
diferite stiluri cognitive. 
 
TIMPUL ȘCOLAR 
Școala Primară funcționează cu program complet: 40 de ore pe săptămână, de luni până vineri. 
Orarul este definit pe cinci zile/săptămână pentru 8 ore de activitate didactică zilnică:  

Școala C. Guasti – intrare orele 8.25      ieșire orele 16.25 

Școala F. Filzi – intrare orele 8.30      ieșire orele 16.30 
 
Clasele 1^-2^-3^ și 4^ sunt găzduite în sălile de clasă ale Școlii C. Guasti. 
Clasele 5^ sunt găzduite în spațiile Școlii F. Filzi, anexată școlii secundare de grad întâi S. L. Mazzei, ceea 
ce eficientizează inițiativele didactice în continuitate. 
În organizarea orară a disciplinelor, se realizează, acolo unde este posibil, agregarea în două arii, fiecare 
încredințată unui profesor: aria limbilor (italiană/engleză) și aria logico-științifico-matematică.  

DISCIPLINE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: 

Italiană Matematică Geografie Ed. motorie Arte 

Engleză Științe Istorie Tehnologie Muzică 

Părinții pot alege, la momentul înscrierii, dacă să beneficieze de învățarea religiei catolice sau de o 
disciplină alternativă. 
În timpul zilei școlare disciplinele diferite alternează cu momente de pauză structurate, cu o scurtă 
odihnă în jurul orei 10,30 și cu o pauză mai lungă la prânz. 
Sunt prevăzute ieșiri și vizite didactice în oraș (muzee, teatre, zone din natură), pentru care este 
necesară autorizarea părinților care semnează un formular specific. Activitățile curriculare sunt 
îmbogățite prin Proiecte (artă, teatru, sport, educație pentru mediu și pentru sănătate,….) care lărgesc 
oferta educațională aleasă de profesori în funcție de nevoile fiecărei clase. 
Anul școlar este împărțit în două quadrimestre (ianuarie – iunie) la finalul cărora se efectuează evaluarea 
învățării: profesorii prezintă familiilor documentul de evaluare, vizionabil pe registrul electronic, care 
poate fi accesat cu parola furnizată de Secretariat, în care este posibil a se verifica  frecvența, notele 
copiilor, activitățile didactice realizate în clasă și temele care trebuie efectuate acasă. Colocviile cu 
familiile sunt prevăzute de două ori pe an. Manualele sunt gratuite și trebuie comandate la papetărie 
cu cuponul livrat de Primărie. 
 
Fiecare clasă alege un părinte ca reprezentant al tuturor celorlalți, care participă la viața școlară, 
păstrează legătura dintre grădiniță și familii și participă la întâlnirile planificate cu echipa de profesori. 

Școala are propriul regulament, consultabil pe site-ul Institutului www.marcopolo.prato.gov.it. 
 
SERVICII ȘCOLARE 
Cererile pentru cantină și pentru transportul școlar trebuie prezentate la Biroul Municipal pentru 
Educație. Serviciul Pre/Post Scuola, care permite elevilor să intre în școală cu o oră înainte de începerea 
lecțiilor (orele 7.30) și să rămână o oră după terminarea acestora (orele 17.30), se plătește conform 
cererii familiilor. Este oferit Polopedibus, serviciul de însoțire pe jos a elevilor de la complexul C. Guasti 
la complexul F. Filzi. 
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